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SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE MARTIE 2020 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: ABAZA IRINA MARINELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEŞTI,  JUD. BACĂU 

 
Cadrul general 
Acest program se înscrie ca parte integrantă a anului școlar 2019 - 2020, fiind prezentat prin Ordinul 

M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; privind structura anului școlar 
2019 - 2020. Săptămâna 30 martie -3aprilie 2020 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi 
extraşcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". În această 
săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul „Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!" se va desfăşura în conformitate cu un orar special. 

 Scopul programului  
Este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă 

intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile 
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

 Planificarea și aprobarea programului 
 În cadrul școlii noastre, au fost culese de la elevi, părinți și cadrele didactice propuneri în legătură cu 

activitățile acestui program la începutul semestrului II al anului școlar curent. Acestea au fost centralizate 
și consemnate, iar pe baza lor s-a întocmit un program, pe care îl supunem spre dezbatere și aprobare 
Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.Dat fiind faptul ca ne aflăm într-o situație de 
criză, programul a fost modificat în așa fel încat să se poată realiza activități altfel de acasă împreună cu 
familia . 

 Activitățile propuse vizează cele două cicluri de învățământ specifice școlii noastre, ciclul primar 
(cuprinzând clasele C.P.- IV) și ciclul gimnazial (clasele V-VIII), de aceea programul se prezintă pe baza 
celor două coordonate. 

 
PROGRAM ȘCOALA ALTFEL CLASA a II-a A 

 
Nr. 
crt. 

LUNI  
30.03.2020 

MARŢI 
31.05.2020 

MIERCURI 
1.04.2020 

JOI 
2.04.2020 

VINERI  
3.04.2020 

1. SUNT ARTIST

 

 ,,HAI LA FILM ,, 

 
 

 ,,MÂINI 
ÎNDEMÂNA
TICE ,, 

 

 ,,JOCURI ŞI 
JUCĂRII ,,  

 
 

 ,,SPORT SI 
SANATATE ,, 

 
 

2. Poţi fi artist şi la 
masă! 
Creează un sandviş 
amuzant! 

Îţi propun să 
vizionezi un film 
minunat pentru copii: 
 ,,Amintiri din 
copilărie ,,, 
ecranizare după, 
Amintiri din 
copilărie ,,, scrisă de 
Ion Creangă. 

Reciclez, 
transform 
creez! 
Ce materiale 
din clasă pot fi 
reciclate?Adun
ă câteva într-o 
cutie care să 
fie mereu la 
îndemână. 

Ce lucruri din 
casa ta pot 
deveni jucării? 
Şosetele, 
oalele, 
lingurile? 
Cântă la 
linguri, pahare 
....... 

 
Astăzi eşti 
sportiv!Chiar 
dacă stai în 
casă, poţi să 
faci 
mişcare!Încear
că!Fă sport pe 
muzică sau 
improvizează 
cu un membru 
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al familiei un 
traseu şi 
organizează o 
ştafetă!Te 
asigur că te vei 
simţi minunat! 

3. Prepară împreună 
cu un părinte fie o 
salată, fie un desert, 
fie alt fel de 
mâncare. 
Cu siguranţă va fi 
delicios preparatul 
tău!Poftă bună! 

Pentru a ne simţi ca 
la cinematograf, poţi 
servi popcorn şi suc 
de fructe! 
Suntem alături de 
tine!Vizionare 
plăcută!(veti primi 
link-ul pe grup) 
 

Inventează şi 
desenează o 
maşină care să 
recicleze 
carton sau 
plastic. 
La ce altceva 
ai putea folosi 
un tub de 
hârtie 
igienică? 
Creează un 
tablou mic 
folosind 
resturile ce 
rămân după ce 
ascuţi 
creioanele 
colorate. 

Inventează un 
joc de 
matematică.Po
ţi folosi 
cartonaşe, 
boabe de 
fasole, zar, 
scobitori. 
Realizează un 
film scurt de 3 
min în care să 
prezinţi jucăria 
inventată de 
tine sau una 
preferată.(îl 
aşteptăm pe 
Zoom) 

După ce te-ai 
odihnit, 
realizează un 
AFIŞ cu titlul 
SPORT ŞI 
SĂNĂTATE! 
 
Sport Pe Clase 
Online pe 
Zoom cu Irina 
Plutaşu  

4.  Dacă ai timp, scrie 
reţeta şi 
împărtăşeşte-o cu 
colegii tăi! 
Vreau o fotografie! 
Pe Zoom ne spunem 
părerile! 

Dă-ne un mesaj vocal 
şi spune cum ţi s-a 
părut filmul sau 
desenează o scenă 
din film! 

Trimite o 
fotografie cu 
tine şi lucrarea 
ta! 
 
Pe Zoom ne 
spunem 
părerile! 

Joacă în 
familie şotron, 
şah, păcălici, 
Remmy, Mo 
nopoly, 
Scrable. 

La final trimite 
Afişul spre 
jurizare ! 
Pe Zoom ne 
jurizam 
lucrările! 

 EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR 
 Se face prin mai multe modalități: 
• realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor după perioada de criză;  
• postarea pe grupul WhatsApp al clasei  
• postare pe site-ul şcolii www.scoalaunuonesti.ro 
• publicarea în presa locală a unor eseuri și articole despre activitățile defășurate;  
• realizarea unei expoziții cu fotografii de la activitățile desfășurate după perioada de criză; ;  
• exprimarea unor opinii la nivelul Consiliului profesoral, al Consiliului elevilor școlii și al 

Comitetului de părinți al școlii. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ITINERANT ACHILĂRIȚEI MARIA 
ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA ,,SF. STELIAN” BOTOȘANI 

 
În cadrul științelor educației, evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 

condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o 
componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt 
în relație de complementaritate. Evaluarea didactică este o acțiune complexă, un ansamblu de operații 
mentale, acționale, intelectuale, afective, atitudinale care se presupune că apreciază: conținuturile și 
obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce scop și perspectivă se evaluează; când se evaluează; cum se 
evaluează; în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; pe baza căror criterii se 
evaluează. Sorin Cristea (1997) afirmă că cunoațterea capacităților de învățare a școlarilor este o condiție 
hotărâtoare pentru reușuta actului didactic. 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire, ciclu de învățământ, an școlar 
și oferă școlarului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce 
trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este mai bine atins atunci când reușim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-
zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, școlarii se pot concentra 
liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. Ausubel preciza în legătură cu 
evaluarea inițială că ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă 
la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Pe baza informațiilor evaluării inițiale 
se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca 
evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de: tratarea diferențiată a 
elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). Evaluarea inițială 
este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. Pentru a 
crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, se evidențiază reușitele copiilor până în acel moment. Aceste 
reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează energiile noi în direcția realizării 
planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul 
schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. 
Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și 
nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna să alegem cu mare atenție itemii care alcătuiesc 
evaluarea inițială și să ținem seama de prevederile curriculumului.  

Începând din anul școlar trecut, am început să utilizăm din ce în ce mai mult aplicațiile și platformele 
în activitatea noastră didactică, atât în predare cât și în evaluare. Acestea apropie elevii de materiile pe care 
le predăm dar și o asimilare rapidă a conținuturilor predate și evaluate, într-o manieră plăcută Referitor la 
clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin Bloom și 
actualizate (Karthwohl 2002), trebuie să menționăm că există aplicații care se adresează fiecărui nivel în 
parte. Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea unor 
obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar avem și aplicații care 
vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de creație. Voi 
prezenta două instrumente ce se pot utiliza la clasă și anume: Kahoot și Storybird, atât pentru atingerea 
unor obiective cognitive aferente nivelurilor de bază, precum înțelegerea cât și pentru nivelurile superioare, 
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unde avem de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care să valorifice cunoștințele, 
competențele și potențialul creativ al elevilor. Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate 
fi utilizat la orice vârstă, la orice disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Aplicația este 
disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru 
variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin intermediul 
profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat de profesori 
din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul 
asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea întrebare. 
Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe 
terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul 
corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. Storybird (storybird.com) este o aplicație 
care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele disponibile online .Ca majoritatea 
instrumentelor, aceasta are un nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni 
suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. Elevii creează mini-cărticele de 
povești pornind de la modele oferite de platformă și desene disponibile online; rezolvă teme trasate de 
profesor și pot să ia parte la teme periodice propuse de administratori. Aplicația se poate utiliza și în 
realizarea unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele 
digitale, lingvistice și artistice 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Cristea, S., 1997, Pedagogie, vol.II, Editura Hardison, Pitești. 
Radu, I. T., 1981, Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică București. 
Radu, I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în Theory 

into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi Song,  
Stoica, A., 1998, Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București. 
www.getkahoot.com/  
www.storybird.com/ 
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 PLICKERS – METODĂ INTERACTIVĂ DE EVALUARE  
 

 PROF. ADĂMESCU CLAUDIA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,, TRANSILVANIA “ DEVA 

 
 Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în 
procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, 
tableta, Internetul în diferitele etape ale lecției. Totuși, în etapa de evaluare și mai ales autoevaluare, nu 
foarte mulți folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obișnuiți, din diverse motive. Lucrarea de 
față prezintă un instrument online deosebit de eficient și ușor de folosit și de aplicat, atât la clasele primare, 
cât și la cele gimnaziale, în procesul de evaluare (inițială, continuă sau sumativă) și autoevaluare. Sub 
numele de Plickers, aplicația poate fi utilizată în beneficiul tuturor participanților la procesul de evaluare. 
Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: inițială, continuă, sumativă, presupune un grad de efort atât din 
partea cadrului didactic, cât și din partea elevilor. Dacă, în general, rolul elevului se rezumă la a susține 
diferitele teste și în unele cazuri, la a se autoevalua și autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. 
Cadrul didactic trebuie să țină cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea 
testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradiționale de evaluare sunt bine cunoscute și uzitate frecvent 
la toate nivelurile de învățamânt. Acestea crează un anumit grad de satisfacție și confort, pornind de la ideea 
că ceea ce este experimentat și implementat de mulți și de o mai lungă perioadă, are șanse ridicate de succes. 
Elevii au însă un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evaluați. Ce pot face cadrele didactice să 
diminueze, sau chiar să elimine acest disconfort? 

Unul dintre răspunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul să cuprindă elemente de care 
elevii sunt interesați, adecvate vârstei, nivelului de pregătire și înțelegere. Trebuie să admitem că este dificil 
să gândești un test ”universal” în condițiile în care un profesor predă atât la ciclul primar cât și la ciclul 
gimnazial. Și totuși, există un lucru care ar putea să combine toate cele de mai sus, astfel încât elevii să-și 
dorească să fie testați mai des decât de obicei, indiferent de nivelul de vârstă. Introducerea a unui singur 
”gadget” în procesul de evaluare poate schimba perspectiva elevilor asupra întregului proces. Elevii care 
se pregătesc să susțină un test de limbă recunoscut în plan internațional – de obicei elevi din ciclul liceal – 
sunt familiarizați cu testele asistate de tehnologie. 

Dar ce ne facem cu cei din școala primară și gimnazială, care nu beneficiază atât de mult de testare 
asistată de calculator, deși, la rândul lor, sunt familiarizați cu folosirea unei tablete, a unui smartphone și 
cu navigarea în spațiul virtual. Mă alătur celor care sunt convinși că aceste abilități ale elevilor trebuie 
folosite în favoarea lor, putând fi folosite și la testările din clasă. 

Un bun început ar putea fi folosirea aplicației Plickers (http://plickers.com) – un instrument interactiv 
și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din ciclul primar 
și gimnazial. Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un 
cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor), un test. 
Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate 
adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece 
aplicația permite proiectarea (cu ajutorul unui videoproiector) intrebărilor și a variantelor de răspuns, 
aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui card (unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de 
aplicația Plickers. 

Avantajele acestui tip de evaluare online sunt multiple, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Elevii 
se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că această nouă metodă 
implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (Internet, tabletă, smartphone). Simplul fapt că 
nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul unui card pe care profesorul îl scanează cu 
tableta sau telefonul inteligent, faptul că răspunsurile lor sunt ”live” îi motivează să se concentreze asupra 
evaluării cu mai multă responsabilitate. De asemenea, elevii sunt câștigați și prin faptul că la finalul testului 
pot primi scorul/ nota pe loc, aplicația afișând pentru fiecare participant la test răspunsurile corecte și pe 
cele incorecte (acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie). Elevii mai pot primi și fișa individuală cu 
răspunsurile date, astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea, care se pot face direct în 
clasă. 
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Profesorii care folosesc aplicația Plickers beneficiază de avantaje de asemenea. Nu mai este necesar 
ca testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/ scorul elevilor. Notarea este deci obiectivă, 
pe măsura cunoștiințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, 
făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. Primele trei întrebări care au primit cele mai slabe răspunsuri din 
parte elevilor sunt afișate, astfel încă profesorul poate să-și facă o idee generală asupra celor mai importante 
elemente asupra cărora trebuie să se revină în perioada ce urmează testului. Aplicația Plickers oferă gratuit 
cardurile pentru răspunsuri (ce pot fi imprimate și laminate) pe care profesorul le poate duce și folosi la 
orice clasă (fiecare card are un număr, astfel putând fi atribuit câte unul fiecărui elev din clasă în ordinea 
alfabetică, de exemplu). Fiecare latură a cardului reprezintă varianta de răspuns pe care elevul o va arăta 
pentru a fi scanată. 

Aplicația și metoda în sine funcționează foarte bine și la ciclul primar, dar și la ciclul gimnazial. La 
limba engleză, se pot testa o sumedenie de aspecte cu această aplicație: simple traduceri, exerciții de tipul 
”fill in”, exerciții de ”spelling”, exerciții de vocabular, de recunoaștere a timpului verbal, prepoziții prin 
folosirea unei imagini, exerciții de citire și înțelegere a unui text scurt, pluralul substantivului, etc. 

Aplicația Plickers poate fi folosită de atât de învățători cât și de profesorii care predau alte materii 
decât limba engleză. Cadrele didactice beneficiază de sprijinul celor care manageriază această aplicație, 
prin serviciu ”Help”, unde se pot adresa cu întrebări, nelămuriri, cărora li se oferă răspunsuri într-un timp 
foarte scurt. 

Experiența personală îmi spune că, folosind această metodă de testare de la clasa a III-a și până la 
clasa a VIII-a, evaluările elevilor nu mai reprezintă o problemă de angoasă și stres, timpul de testare a 
scăzut, autoevaluarea a devenit un instrument mult mai bine gestionat la nivelul clasei și la nivel de elev, 
obiectivitatea notării este de necontestat, atenția distributivă a elevilor s-a dezvoltat (elevii urmărind 
întrebarea, variantele de răspuns, folosirea cardului cu răspunsuri, monitorizează dacă răspunsul a fost 
înregistrat online etc.). 

În astfel de condiții, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât să ne 
așteptăm ca elevii noștri să performeze din ce în ce mai bine. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: ADORJÁNI ÉVA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGHERANI 
 
Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 

portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare.  

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 

experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi  

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
ADORJÁNI ORSOLYA, PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

ȘCOALA GIMNAZIALA „S. ILLYES LAJOS” SOVATA,  
GRADINIȚA CU P. P. NR. 2. 

 
În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 

curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.  

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 
 Vă prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale în învățământul 

preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 

evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 
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CUM EVALUĂM ÎN ONLINE? 
 

PROF. AIRINEI OANA- MIHAELA 
COLEGIUL TEHNIC ,, GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMȚ 

 
 Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată. 
 Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 

de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De asemenea, 
dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta 
revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, 
chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. Pe această platformă elevii pot 
primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea spațiilor libere pot 
apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite la finalul orei de 
curs. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. Autoevaluarea sau 
evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu suces. De exemplu, elevii clasei a IX-a au fost puși în 
situația de a-si evalua reciproc compunerile pe o temă dată urmărind reperele date într-o fișă de evaluare: 

Fișă de evaluare 
 

Aspecte urmărite Compunerea 1 
 
 

Compunerea 2 
 
 

Compunerea 3 Compunerea 4 

Idei frumoase 
 
 
 

    

Limbaj 
 
 
 

    

Adecvarea la  
Temă 
 
 
 

    

 Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru 
folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate iniția un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
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de către elevi diferiți, de exemplu - Miro, o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în 
diferite formate - Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul evaluării etc  

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile depe platformă pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, proiectele, referatele și testele finale date la sfârșitul unei 
unități de învățare, proiect, semestru, sau an școlar. 

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Cucoș, C. Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2014 
https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
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EVALUAREA ONLINE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII 

 
 PROF. ALBALI RAMONA, COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

 
 Globalizarea este un proces complex, el se desfășoară în toate sectoarele de activitate umană din 

întreaga lume, în condiții diverse de dezvoltare economică, socială, politică și culturală. Termenul 
globalizare este de origine anglo-saxonă (globalization ), sinonim cu franțuzescul „ mondialisation” și este 
utilizat de toți. De asemenea, globalizarea este un proces de integrare mondială a statelor, cu scopul creării 
și asigurării unei comunități mondiale interdependente din punct de vedere economic, politic, social, 
ideologic, cultural etc. 

 Societatea secolului al XXI - lea este o societate informatică, în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte importantă în viața cotidiană. Anul 2020 este unul atipic, în care anomaliile sanitare și 
sociale devin o caracteristică negativă și parcă fără de sfârșit. În martie 2020, Terra s-a oprit parcă pentru o 
clipă infinită să ne ceară responsabilitate, integritate, compasiune și unitate politico-socială.  

 Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala 
online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul 
de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale.  

 Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum Școala 365, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Adservio etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii 
tematice prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, 
realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale 
și apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. 
Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând prin originalitate.  

 Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea 
rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansablul său. Formele de evaluare pot fi evaluare 
inițială, formativă și sumativă. 

 Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea 
gradelor didactice din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul 
tradițional de evaluare . 

 Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic 
– şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare. 

 De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi 
creativi, originali, interesați de domeniul studiat. 

 Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt câteva 
dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare. 

În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. 

 Printre beneficiile evaluării online putem aminti : diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra 
abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a evaluării care este mult mai flexibilă. 
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EVALUAREA ONLINE 
 

ALECU ORLANDO DANIEL 
 
 Invățământul e o activitate complicate, nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 

practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 
noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 
contează și talentul povestitorului. Shakespeare jucat de actorii de la Național nu e chiar la fel ca cel jucat 
de elevii din clasa a noua de la liceul de engleză din Craiova (dacă există așa ceva). De asta sunt de acord 
că învățământul online, comparat cu cel „offline” e o pierdere. 

 Elevii sau studentii pot studia fenomene, procese sau informatii complexe in mod direct, 
independent, stopand, revenind asupra unos secvente, apeland la alte informatii prezentate si sub alte forme 
de produse informatice, vehiculate de celelalte mijloace audio-vizuale cuplate, associate cu calculatorul sau 
care functioneaza in tandem. 

 Literatura pedagogica subliniaza mai ales eficienta sistemului multimedia in formarea si 
perfectionarea profesorilor, insistand pe operarea cu informatii, aplicarea in diferite situatii, simularea de 
modele s.a…, iar modalitatea de interactiune, interfatarea cu calculatorul este mai eficienta la cel cu 
pregatire de baza, de unde rolul cunoasterii nivelului initial pentru alegerea soft-ului, sistemului expert 
adecvat. 

 Modernizarea pedagogica depinde de indeplinirea a trei conditii de baza: exsistenta hardware, a 
software si a capacitatii de adaptare a lor, de receptare in mediul instructional. 

 In momentul actual invatamantul merge in mai multe directii de abordare, experimentare, 
generalizare si validare si anume: 

-stadiul dotarii unitatilor scolare cu calculatoare si promovarea achizitionarii de sisteme multimedia;  
-alcatuirea bibliotecii de programe si sisteme-expert, in accord cu curriculumul scolar in curs de 

reformare, pe discipline etc., prin dotare, schimburi de produse informatice intre scoli;  
-promovarea patrunderii spiritului informatics in scoli;  
-initierea de cercetari metodice privind invatamantul online. 
 Cu siguranță, există multe beneficii pentru predarea într-un mediu online. Pentru profesorii care au 

alte responsabilități de serviciu, predarea online se poate încadra mai ușor în jurul rolului lor principal. 
Posibilitatea de a vă seta propriul program și a ratelor de plată poate fi un bonus major, deoarece vă oferă 
mai multă libertate în viață. Chiar dacă predarea online este singurul dvs. rol de serviciu, mai aveți 
capacitatea de a vă alege propriul program de lucru. Acest lucru este util în special dacă înveți studenții 
care se află dincolo de ocean și trebuie să lucreze pe alt fus orar. Sunteți matinal? Începeți când se crapă de 
ziuă. Bufniță de noapte? Începeți munca după-amiaza și terminați târziu. Acesta este același caz pentru 
profesorii care au familii și poate că trebuie să-și dedice mai mult timp pentru creșterea copiilor sau pentru 
a fi acasă pentru perioade îndelungate pentru a avea grijă de rude. 

 Un alt avantaj este posibilitatea de a lucra la distanță. Vreți să locuiți într-un mediu rural, departe de 
instituțiile de învățământ? Nu este o problemă, acest lucru este posibil cu siguranță atunci când lucrați 
online, deoarece nu este necesar să fiți prezenți fizic la muncă. Dacă doriți să vă luați o vacanță lungă sau 
să mergeți în călătorie, puteți preda, de asemenea, online ca să câștigați bani în timp ce călătoriți - trebuie 
doar să vă asigurați că sunteți undeva cu o conexiune de internet stabilă. 

 Ar fi mai ușor pentru profesori să se concentreze pe studenții care au problele cu studiile, în special 
dacă orele lor sunt unu la unu. Nimeni altcineva nu are nevoie de atenția lor și acest lucru permite 
profesorului să se concentreze pur și simplu pe cursant, vizând zonele cu probleme și asigurându-l că profită 
la maxim de experiența de învățare. 

 Multe platforme digitale care faciliteaza invățarea online permit profesorilor să salveze informația 
cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare automată permite 
profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum 
planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii/studenții lor. Unele platforme ajută chiar la notarea activitătii 
studentului, acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că 
petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

 Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare cel 
mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se 
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pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru 
cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra 
propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 

 Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților sportive pe termen mediu au 
generat o problemă majoră cu care a trebuit sa se confrunte societatea: cum asigurăm continuarea procesului 
de învățare? Cum asigurăm dreptul la educație în mediile defavorizate? Se poate dezvolta învatamang 
online și care vor fi consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă cu riscuri cât 
mai reduse de fraudă? Toate aceste probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai importante în ce 
privește învățământul online, mai ales că nu există în acest moment un orizont clar pentru revenirea la o 
situație normală. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ALEXANDRU MIHAELA 

G. P. N. ,,PINOCCHIO” SLOBOZIA-IALOMIȚA 
 
 Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
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cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.;  
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
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EVALUAREA ONLINE - METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE 
PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE 

 
PROF. ALUCAI ELENA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT  
 
 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 

Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt : 
1.Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română.  

5. Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Exemple: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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https://wordwall.net/


Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
2. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ALUCAI MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC VANATORI-NEAMȚ 
 
 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc.  
Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața 

device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

 
PROF. AMARFEI ALINA 

G.P.P. ,,PRICHINDEL” SUCEAVA 
 
In activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 
cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. 

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare, in special la grădiniță unde copii nu pot fi pusi 
in fata dispoztivelor și nu se pot face activitati sincron cu ei. 

In activitatea din gradiniță ca forme metode de evaluare utilizam: 
-metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului,, portofoliul, 

autoevaluarea. 
Comunicarea cu copiii in perioada activitatii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin 

trimititerea de filmulete video, audia si mesaje scrise. 
Pentru probele orale am folosit fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand 

copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca preșcolarul sa simtă ca este evaluat.  
In activitatea de evaluare on-line continuă si sumativă de la sfarsitul grupei grupei mijlocii am folosit 

cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cunoștinele acumultate de copii. 
Pentru a evalua cunoștintele acumulate la o tema dată, dar și pentru a-i stimula în compunerea 

spațiului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “ Completează cum doresti”, pe baza a trei teme: 
Tema nr. 1 – Ce poti desena dintr-un pătrat? 
Tema nr. 2 – Ce poti desena pornind de la un punct? 
Tema nr. 3 – Ce poti desena dintr-un triunghi? 
În urma aplicării repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de 

cunoștințe, deprinderi de lucru ale copiilor precum și o evoluție a creativitatii lor. 
 Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul 

activităților propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate 
din poveste. 

 Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneală”- Preşcolarilor care au vrut sa participe la 
acest exerciţiu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coală mai multe pete de 
cerneală, iar fiecare preşcolar trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de 
cerneală. 

 ,,Realizarea unor poveşti” a fost o alta modalitatea de a ealua cunoștintele si abilitățile 
preșcolarilor- am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiască cu ele o poveste, 
oricât de scurtă .(exemplu cuvinte: copac, veveriță, baltă, fericită, ghinde). 

In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcică 
poate fi realizata și de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: AMBRUŞ GEANINA CAMELIA 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 52 ORADEA 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. Evaluarea se concentrează asupra eficienței sistemului de 
învățământ considerat ca un subsistem al sistemului social. Ea se pronunță asupra funcționalității sistemului 
supraordonat –societatea- și cel subordonat –învățământul- prin prisma felului în care aceasta din urmă 
răspunde exigențelor și așteptărilor celui dintâi. 

Evaluarea oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor 
lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune 
aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la 
bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe copii să fie receptivi și 
să înțeleagă importanța evaluării, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le 
fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Evaluarea oferă 
profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula 
cerințele următoare. Pentru ca evaluarea să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama 
de următoarele: 

- tratarea diferențiată a copiilor;  
- selecția riguroasă a conținutului învățării;  
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă;  
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
În învăţământul preşcolar actul de evaluare păstrează caractersticile evaluării activităţii didactice, 

având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspecte formative ale muncii educatoarei, 
concretizată în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective;  
- formularea itemilor;  
- stabilirea timpului necesar ficărui item;  
- fixarea punctajului pentru fiecare item;  
- stabilirea unei scări de apreciere;  
- centralizarea rezultatelor în grafic. 
Evaluarea la grădiniță în învățământul online se poate realiza prin: jocul didactic, exercițiu, 

conversația, observarea comportamentului, fișe individuale, analiza produselor activității, studiul de caz, 
fișa pentru activitatea personală, investigația, proiectul, portofoliul. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR : 
 ROȘAN ANCUȚA 
CARABA MARIA 
MATEI ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2, ALMAȘU MARE, JUD. BIHOR 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor;  
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice;  
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;  
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;  
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;  
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
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cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise;  
 participarea la discuţii online;  
 eseuri;  
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;  
 quiz-uri şi întrebări online;  
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;  
 teme colaborative;  
 dezbateri;  
 portofolii;  
 revizuiri;  
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE – GOOGLE CLASSROOM 

 
PROF. ANDREI ANA-MARIA 

LICEUL TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE 
 
În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc 

este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. 

 Incertitudinea, teama de necunoscut, dar și lipsa unei strategii naționale în ceea ce privește modul de 
desfășurare a activității didactice în mediul online au fost principalele probleme cu care s-au confruntat 
cadrele didactice, elevii și părinții în momentul în care au fost suspendate cursurile. 

 Treptat, atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de învățare. 
Începuturile au fost grele, iar soluțiile au apărut pe parcurs. Platformele educaționale au luat locul sălii de 
curs și au facilitat interacțiunea profesor-elev în mediul online.  

 Una dintre cele mai utilizate platforme educaționale la nivel național este Google Classroom, 
numeroase școli implementând această soluție oferită de Google pentru asigurarea unui proces educativ de 
calitate. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facilă datorită faptului ca are o interfață 
prietenoasă atât pentru profesor, cât și pentru elev.  

 Cadrul didactic are la dispoziție o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor 
conținuturi: postarea de materiale sub forma unor fișiere încărcate pe platformă – documente word, pdf, 
link-uri, prezentări Power Point, filmulețe, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ține legătura în 
permanență cu elevii, precum și utilizarea Google Meet pentru interacțiune video. 

 De asemenea, platforma oferă și instrumente specifice pentru realizarea evaluării în mediul online. 
Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățământ, este extrem de importantă pentru a verifica în ce 
măsură elevul a dobândit competențele stabilite prin programa școlară aferentă fiecărei discipline.  

 În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradiționale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce conțin itemi 
obiectivi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt, 
întrebări structurate sau itemi cu răspuns de completare) și subiectivi (itemi de tip eseu).  

 O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor 
conținuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru a căror rezolvare 
este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat o temă la o 
anumită disciplină. 

 Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce privește evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă, smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnată elevului împreună cu 
explicațiile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate urmări mai ușor 
progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece sistemul permite ca 
și părintele să fie parte a procesului educațional. 

 Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față.  

 Întoarcerea în spațiul școlii este dorită atât de profesori, cât și de elevi; avem nevoie de interacțiunea 
profesor – elev, avem nevoie să socializăm. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un moment dat, iar 
atunci când revenim la școală, ideal ar fi să aducem în sala de curs toată experiența pozitivă pe care am 
dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalități de evaluare testate și aplicate în contextul actual.  
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EVALUAREA ONLINE-AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
AUTORI: PROF. ANDREI DANIEL,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, JUD. GIURGIU 
 
 Ȋn contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au făcut eforturi fantastice să nu piardă 

legătura cu elevii, să nu rămână în urmă, să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-
au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, laptopurile, timpul și 
energia mentală. Și vorbesc aici de situația fericită, a celor care nu și-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care să le împartă, au curent și internet. Nu toți am fost eroi, am mai dat-o și în bară câteodată, 
important este că după ce ne-am dezmeticit, să acceptăm că nu putem controla toate lucrurile și să vedem 
ce putem face, fiecare în situația lui, ca să meargă lucrurile mai bine, măcar în aria noastră de influență.  

 O Românie întreagă și, chiar, o planeta întreagă a fost forțată să-și educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemnați să-și reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu părinți nevoiți 
în a susține și partea educativa și cea administrativa a oricărui "cuib", cu elevi care aveau mai nou, 
școala într-un laptop sau calculator. 

 Tehnologia nu e magie, nu rezolvă nimic fără noi. Da, trebuie să muncești mai mult la început, dar 
la orice început trebuie să muncești mai mult. În plus, găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și 
pedagogie nu este un lucru ușor. Nici în viața reală, nici în realizarea episoadelor.  

 Ȋn cee ace priveste evaluarea online, se schimbă, evident, faptul că nu mai există interacțiunea 
nemijlocită și asta influențează toate procesele de învățare, nu doar modul în care facem evaluare formativă. 
Unul dintre factorii care influențează semnificativ învățarea este relație pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii. Elevii învață mai bine dacă au o relație bună cu profesorii lor, există studii clare care arată acest 
lucru. Ei bine, acum profesorii trebuie să se bazeze în mare măsură pe relația pe care au stabilit-o deja cu 
elevii și să aibă grijă să nu o piardă. Sunt profesori care nu au luat deloc legătura cu elevii sau au făcut-o 
prin intermediul părinților. În afară de aspectele legate strict de eficiența unei astfel de abordări pentru 
eficiența predării materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de relație cu elevii. Revenind la 
evaluarea formativă, poate că ea devine cu atât mai importantă în condițiile învățării online, pentru că ajută 
la păstrarea unei relații constante cu elevii, ne ajută să știm în permanență în ce ape se scaldă. Ca orice 
relație, dacă nu o hrănești consecvent, se atrofiază și dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit.  

 Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc 

 Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online:  
 Avantaje: permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapidă a 
progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi 
răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de 
întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată, pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare și dezvoltare competențe IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educațional; învățare unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar dacă au același tip de test, etc.) 

 Dezavantaje: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi 
recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările 
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sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, 
timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul 
testelor create de către alți autori, elevi care nu au mail sau telefon  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ANDREI ECATERINA 

ȘC. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 
JUD. VÂLCEA 

 
Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. 

Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online 
prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete 
să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți 
procesul pedagogic. 

Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit.  

Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă în format 
Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Procesul de învățare și evaluarea bazat pe proiect, cu utilizare media, se dovedește a fi foarte apreciat 
de către elevi, deoarece le dă posibiliatatea de a a-și manifesta creativitatea, dar și afirmarea unor talente 
artistice.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei pentru a facilita procesul instructiv-educativ 
au alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode stă la baza unei învăţări active, profesorul având rol de 
organizator şi îndrumător care îşi pune elevii în situaţii concrete de învăţare prin efort propriu. 

În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele și poate fi 
oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor. 

De asemenea, folosesc Google Jamboard care mă ajută să vizualizez răspunsurile date la exercițiile 
de analiză gramaticală sau aprecierile critice asupra operelor literare studiate.  

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

Am utilizat adeseori în procesul de predare-evaluare prezentări Power-Point cu biografiile scriitorilor, 
filme (de ex. Baltagul), piese de teatru (de ex. O scrisoare pierdută), dar şi evaluarea prin jocurile didactice 
propuse. Astfel, elevii au putut face compararea textului literar cu cel al scenariului de teatru sau reflectarea 
textului operei literare în scenariul şi regia de film.  

Consider că folosirea metodelor și tehnicilor de evaluare online la orele de limba şi literatura română 
sporeşte calitatea învăţării, duce la formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimulează 
creativitatea şi gradul de cooperare a elevilor, dezvoltă interesul şi plăcerea pentru teatru, literatură, film. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: CĂTĂLINA ANDRIESEI 

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI 
 
 Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, prin apariția a noi tipuri de 

cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 
Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 

manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat adoptarea unor noi metode de predare, 
învăţare, dar şi de evaluare în diverse instituţii educaţionale. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. Astfel, 
evaluarea prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel 
înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările 
corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Evaluarea făcută pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare 
brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire 
la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. 

 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată si care au o variantă gratuită ce permite prezența simultană a până la 100 de participanți.  

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom și Microsoft Team. 
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REDEFINIREA EVALUĂRII ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR ÎN ȘCOALA ONLINE 

-IDEI ALTERNATIVE DE EVALUARE- 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANGHEL MIHAELA-ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” – PITEȘTI, JUD. ARGEȘ 

 
Situația pandemică are efecte de anvergură în domeniul educației și trecerea bruscă a școlilor de la 

clasa tradițională la predarea-învățarea hibridă determină profesorii să schimbe abordările, inclusiv modul 
în care evaluăm cunoștințele și abilitățile elevii.  

Metodele tradiționale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligenței, cunoștințelor, 
abilităților sau efortului. Și nu reflectă nici măcar abilitățile și pregătirea pentru viața profesională. 

Situația actuală este probabil cea mai bună oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul 
în care abordăm evaluarea elevilor a cunoștințelor și a rezultatelor învățării. Trebuie să ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care să încurajeze reflecția, învățarea și dezvoltarea abilităților. Mai jos, discutăm 
diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor învățării elevilor atât online, cât și offline. 

1. Discuțiile online de tip socratic sunt modalități excelente de evaluare a înțelegerii, reflectării și 
aplicării conceptelor de către elevi. Întrebările adresate elevilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot 
conduce la discuții conștiente și la crearea de cunoștințe. Elevii își pot împărtăși ideile reciproce și le pot 
răspunde cu text, imagini și videoclipuri. Acestea se pot desfășura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise, precum Quora sau Reddit - funcționalități disponibile și în Moodle și Canvas. Alternativ, 
discuția avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferință, precum Zoom, G Meet sau Teams 
sau alte sisteme de gestionare și comunicare a cunoștințelor precum Slack. Ceea ce este important la aceste 
metode este clarificarea de la început a așteptărilor cu privire la participarea elevilor și modul în care 
participarea lor se traduce în note/calificative. 

2. Videoclipuri explicative. Elevii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea și 
editarea videoclipurilor. Profesorul poate valorifica aceste abilități solicitând elevilor să creeze scurte 
videoclipuri explicative pentru a prezenta un concept învățat la clasă. Aceștia pot folosi animații, interviuri, 
desene manuale sau diapozitive pentru a-și crea videoclipurile, pe care, ulterior să le împărtășească pe 
platforme, cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor să o poată accesa și să-și dea feedback. De 
asemenea, pot fi utilizate aplicații de partajare a videoclipurilor de pe rețelele sociale precum Flipgrid, 
Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui să depindă de modul în care se dorește gestionarea 
datelor, dar și de cât de confortabil se simte profesorul (și elevii săi) cu utilizarea rețelelor sociale. Flipgrid 
în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece oferă mai mult control asupra protecției și siguranței 
datelor. 

3. Autoevaluare și învățare retrospectivă. Autoevaluarea este o oportunitate excelentă pentru elevi 
de a-și împărtăși procesul de învățare, performanța lor și multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc 
de a ști cât de bine se comportă un elev în clasă, ci este o oportunitate pentru elev să învețe să-și judece 
obiectiv abilitățile și cunoștințele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna ușoară. Este crucial să clarificăm 
elevului importanța onestității, transparenței și a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se 
utilizează autoevaluarea. Profesorii pot furniza un eșantion de grilă de evaluare și întrebări pentru a facilita 
activitatea. 

Ideea învățării retrospective este ca participanții să își împărtășească gândurile după fiecare lecție cu 
privire la următoarele întrebări: 

Ce am învățat? 
Ce a funcționat bine? Ce mi-a plăcut? 
Ce nu a funcționat bine? Ce mi s-a părut provocator? 
Ce vom încerca să facem diferit? 
Există o mulțime de activități retrospective, iar multe dintre ele pot fi realizate de la distanță printr-o 

platformă de colaborare vizuală. Dar acest lucru se poate face și asincron. Elevii pot folosi formate originale 
pentru a-și împărtăși lecțiile retrospective. Intrări pe blog, videoclipuri de 1 minut, hărți mentale, colaj de 
imagini, aplicații precum Flipgrid, Wakalet, Instagram sau Pinterest funcționează excelent pentru acest tip 
de activitate. 
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4. Jocuri și competiții interactive. Găzduirea de teste interactive în timpul sesiunilor dvs. online 
reprezintă o modalitate excelentă de a evalua cunoștințele și implicarea elevilor. Cea mai faimoasă 
platformă interactivă de teste este Kahoot, un răspuns gratuit al elevilor care folosește tot felul de tehnici 
de gamificare pentru a implica participarea elevilor și a îmbunătăți învățarea. Cu Kahoot, puteți găzdui atât 
teste live, cât și provocări de ritm propriu pentru recenzii în afara clasei. Jocurile Kahoot pot fi jucate în 
modul unic sau în echipă și oferă o mulțime de funcții distractive pentru a stimula elevii să se joace și să 
învețe. O altă platformă excelentă pentru jocurile de învățare live este Factile. Cu Factile pot fi găzduite 
jocuri de pericol, teste regulate cu alegeri multiple, jocuri de memorie sau crea carduri de studiu pentru a 
îmbunătăți competența de învățare a elevilor. Ca Kahoot, Factile poate fi jucat în echipe sau individual. De 
asemenea, Flipgrid Flippitynet, Quizlet și Socratic pot fi utilizate pentru a crea jocuri. 

Este evident că utilizarea tehnologiei în sălile de clasă a crescut foarte mult, cu efecte asupra 
abordărilor de predare-învăţare-evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de către 
colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi autoreflecția sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi 
stimulați în a-şi gestiona propria învăţare şi evaluare, provocarea rămânând aceea de a crea o interacțiune 
umană mai profundă și semnificativă chiar și în demonstrarea însușirii învățării, a competențelor și 
abilităților dorite. 
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SOCRATIVE – INSTRUMENT DIGITAL PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII SUMATIVE 
 

PROF. ANGHELACHE IULIA-NELA 
LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ, GALAȚI 

 
SOCRATIVE este o aplicație pentru evaluare - o alternativă la testele clasice, pe suport de hârtie. Se 

recomandă utilizarea ei cu predilecție în lecțiile de recapitulare - pentru evaluarea 
cunoștințelor sau în lecțiile de predare-învățare-evaluare, pentru obținerea unui feed-back imediat (în 

partea de fixare a cunoștințelor). Este un instrument ușor de utilizat, cu ajutorul căruia se obțin rezultate în 
timp real sau rapoarte care pot fi descărcate ca fișiere Excel ori pdf. Cu Socrative se pot crea și administra 
teste pentru diferite discipline, care pot fi copiate sau partajate cu alți profesori. 

Avantaje ale utilizării aplicației: 
• Permite crearea de teste cu 3 tipuri de itemi: variante multiple de răspuns, adevărat/fals, cu răspuns 

scurt. 
• Rezolvarea testului de către elevi se poate face utilizând diferite dispozitive IT (PC, laptop, tabletă, 

telefon mobil), cu condiția conectării la internet. 
• Elevii nu au nevoie de cont pentru a rezolva testul propus de profesor. Este suficient să acceseze 

aplicația SOCRATIVE STUDENT și să se conecteze la clasa profesorului (room), pe baza codului 
transmis de acesta. 

• Elevii pot rezolva testul oriunde (acasă, în sala de clasă, în parc, la bibliotecă) 
Aplicația Socrative poate fi accesată pe site-ul www.socrative.com. Sunt 3 planuri (versiuni) ale 

aplicației, dintre care unul singur este gratuit. Acesta oferă unui utilizator cu cont TEACHER următoarele: 
o cameră publică pentru clasa sa, 50 de elevi pe sesiune, rapoarte, partajarea testelor prin codul SOC și 
altele. În continuare, voi prezenta pașii care trebuie urmați pentru accesarea versiunii Free a aplicației 
Socrative, în calitate de utilizator TEACHER. 

 

 
Pasul 1. Crearea contului 
Se dă click pe butonul SIGN UP FOR FREE. Pe coloana corespunzătoare planului Free se dă click 

pe butonul SIGN UP. Se deschide pagina NEW TEACHER ACCOUNT: 
Pasul 2. Se completează toate câmpurile și se apasă butonul Next, pentru a finaliza crearea contului. 
Pasul 3. Conectarea la aplicație 
Pentru conectarea ca profesor, se dă click pe butonul TEACHER LOGIN, situat în partea dreaptă 

sus. În caseta Teacher Login se introduc adresa de email și parola de la Pasul 2.  
Pentru conectarea ca elev, STUDENT LOGIN, profesorul comunica elevilor codul camerei format 

numai din litere mari și cifre (de exemplu in cazut meu, 1LER2019). Acest cod poate fi modificat din 
secțiunea Room. 

Interfața este împărțită în 5 secțiuni, ce se pot accesa dând click pe fiecare, în bara de sus: 
Launch – lansarea testelor, are opțiuni privind modalitatea de lansare și feedback. 
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Quizzes – permite crearea testelor; are opțiuni de creare sau import a testelor, afișează toate testele 
create și importate. 

Room – clasa creată(numele acesteia se poate redenumi): 
Reports prezintă rapoarte care pot fi descărcate, salvate în Google Drive sau trimise prin email 
 Results afișează rezultate în timp real, în timpul sesiunii active, după lansarea testului. 
 
Crearea unui test 
Pasul 1. În secțiunea Quizzes se apasă butonul Add Quiz și se alege opțiunea Create New pentru a 

crea un test nou. Cu opțiunea Import, se poate importa un test din Socrative Shared Quiz List, pe baza 
codului SOC al testului. 

Pasul 2. Se deschide pagina de creare a testului. Fiecărui test creat i se atribuie în mod automat un 
număr SOC cu ajutorul căruia testul poate fi căutat în resurse. Mai întâi, trebuie introdus titlul testului. 

Sunt disponibile 3 tipuri de întrebări: cu alegere multiplă, adevărat/fals și cu răspuns scurt. 
 
Lansarea testului 
Pasul 1. În secțiunea LAUNCH se apasă pe Quiz și, în caseta Choose Quiz, se selectează testul, 

apoi se dă click pe NEXT. 
Pasul 2. În caseta Choose Delivery Method and Settings, se alege una din cele 3 opțiuni: Instant 

Feedback, Open Navigation sau Teacher Paced și se pot selectat opțiunile din dreapta: Require names, 
Shuffle Questions, Shuffle Answers, Show Question Feedback, Show Final Score. Se apasă butonul 
Start pentru a lansa testul. Se va deschide secțiunea Results, în care vor fi afișate rezultatele elevilor care 
au susținut testul. 
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 EVALUAREA ÎN VREMEA PANDEMIEI 

 
 PROF. SIMONA ANȚILĂ 

 COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. 

 Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 
 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. 

Acum vedem multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line care abundă media în această 
perioadă. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile on-line, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 

Provocarea pentru profesori este să înlocuiască termenul de evaluare ca document scris și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Elevii sunt dornici să ne arate că știu să folosească tehnologia, creativitatea lor fiind uimitoare. 
 Google Classroom – un instrument unde putem discuta cu elevii, aici pot fi corectate temele și poate 

fi oferit feedback direct fiecarui elev. 
 Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback. 

Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 
alegere au răspuns corect sau nu. Se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul 
să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 În aplicația Kahoot elevii devin profesori, putând să-și construiască ei înșiși itemi de teste. 
 Trebuie să-i încurajăm pe elevii noștri să exploreze și să descopere ceea ce li se potrivește. 
În contextele on-line, implicarea este esențială, iar aceste instrumente de lucru trebuie sa ne facă să 

interacționăm mai profund, să trecem dincolo de ecranul calculatorului. 
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 
 Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 

instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. 
Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite 

ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, tabere, premii, etc. Iar pentru a fi corectă, toți 
participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedbck-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 

 În aceste momente grele facem evaluare on-line pentru a avea un scop, pentru a nu ne izola de 
educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ANTON ADRIANA 

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 
 
 În contextul mondial al pandemiei de coronavirus, școala s-a mutat acasă și invățarea a devenit on-

line. Această învăţare prin Internet, este o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de 
instruire, prin Internet. Condiţia de bază, impusă participanţilor în procesul de învăţare, este sp dețină un 
calculator/laptop/tabletă/smartphone şi o conexiune la Internet. Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru 
procesul de predare-învățare-evaluare. 

Cea mai mare provocare este ca noi, profesorii, să reușim să ne adaptăm, pentru a trece la a evalua 
elevii utilizând tehnologia, astfel încât sa-I sprijinim să devină autonomi în învățare. Cea mai simplă formă 
de evaluare, este cea prin proiect. Elevii sunt încurajați sa-și dezvolte creativitatea, oferind elevilor o serie 
de opțiuni.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 

Putem alege pe oricare dintre următoarele: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus. 
În acest spațiu se pot posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate și poate fi oferit feedback 

direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la 
distanță pot să schițeze idei și să le salveze în drive, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice 
dispozitiv. Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
 În contextual învățării online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze 

o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

La ora de dirigenție, am aplicat un chestionar, care a vizat identificarea principalelor probleme 
cu care se confruntă elevii, in perioada de școală on-line. Rezultatele au relevat următoarele: 

72% dintre repondenți au precizat că școala on-line este bună, dar nu pe termen lung. 
53% dintre repondenți au precizat că profesorii le dau prea multe teme 
64% dintre repondenți au precizat că videoconferința este obositoare, utilizată mai mult de două 

ore pe zi. 
50% dintre repondenți au precizat că preferă ca mijloc de comunicare classroom, sectiunea 

activitate la curs. 
 
Învățarea continuă și în perioada următoare, cu instrumente online, accesibile tuturor și, 

mai mult decât oricând, putem și trebuie să încurajăm elevii. să învețe și să lucreze independent. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. ANTON ANILENA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 
 
 Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul 
proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de note, ci 
este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de profesori 
preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care trebuie consultat 
„offline” de către elev crește. 

 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, dar și ca părinte, devine 
din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie să învăț asta…”. 
Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Cum? Încă nu știu. Știu doar că 
răspunsul este diferit de la o generație la alta. Știu că răspunsul îl vor găsi și ei în viitor. Uneori propriile 
mele răspunsuri pentru trecut sunt: ce fain ar fi fost să fi învățat mai bine asta, ce util mi-ar fost să înțeleg 
asta. Alteori, răspunsul este mai simplu: nu faci exerciții fizice pentru a ști să le faci, ci pentru a avea un 
corp frumos. La fel este și cu învățarea, cu precizarea că se referă la frumusețea cuvântului în cunoștință de 
cauză. 

 Evaluarea să fie continuă, completă și corectă. Dar de ce avem nevoie de evaluare? O întrebare a 
cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a 
mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la 
următoarele întrebări cheie:  

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?  
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?  
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?  
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?  
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?  
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
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• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

E-learning-ul pe scurt 
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 

și scrierea mai multor versiuni de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută 
instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece 
comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă 
tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la 
a spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  

Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare 
. Pentru gestionarea claselor, cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft 

Team.Trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are 
o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. După 
primele cursuri on-line, se poate afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de 
mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul on-line 
dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti.  

Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă.  

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: Evaluarea trebuie 
să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care 
nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă. Iar pentru a fi corectă, toți 
participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.. 

- Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DANIELA ANTON 

ȘCOALA GIMNAZIALA SASCUT 
 
 Săli de clasă inteligente, laboratoare de înaltă tehnologie și, cel mai important, sistemele de 

examinare a hârtiei online determină o transformare digitală în sectorul educațional. Școlile, colegiile, 
universitățile și centrele de excelență trec treptat de la evaluările tradiționale pe suport de hârtie la sistemele 
de evaluare online. 

 Unele dintre provocările cheie implicate în metodele tradiționale de examinare includ practici de 
evaluare corecte, fără erori și livrarea la timp a rezultatelor. Sistemele digitale de evaluare ajută la depășirea 
provocărilor cu care se confruntă examinatorii în cel mai eficient mod.  

 Pentru mulți, cuvântul „evaluare” înseamnă pur și simplu procesul prin care atribuim elevilor note. 
Cu toate acestea, evaluarea este mult mai mult decât acestea. Evaluarea este un mecanism care oferă 
profesorilor date pentru îmbunătățirea metodelor lor de predare și pentru îndrumarea și motivarea elevilor 
să se implice activ în propria lor învățare. Ca atare, evaluarea oferă feedback important atât profesorilor, 
cât și elevilor. 

 Evaluarea ne oferă informații esențiale despre ceea ce învață elevii noștri și despre măsura în care ne 
îndeplinim obiectivele didactice. Dar adevărata putere a evaluării vine și în utilizarea acesteia pentru a oferi 
feedback elevilor noștri. Îmbunătățirea calității învățării la cursuri implică nu doar determinarea măsurii în 
care studenții și-au însușit conținutul cursului, ci și determinarea măsurii în care elevii stăpânesc un 
conținut. 

Contextul social în care ne aflăm în acest moment a determinat profesorii din România să găsească 
noi metode de predare și evaluare a informațiilor, precum: examene pe platforme, proiecte, prezentări, 
experiențe de cooperare, portofolii(colecții de lucrări), teste interdisciplinare. 

Testele sunt cel mai frecvent utilizate pentru evaluările sumative. Ele sunt urmate de proiecte și 
prezentări sau portofolii, dar foarte rar de experiențe de cooperare și teste interdisciplinare.  

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

• Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

• Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea formativă 
răspunde funcţiilor și satisface cerinţele pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de 
producere a unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează 
pe secvenţe mici, treptat şi se centrează pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în 
permanenţă „în priză”, fără să fie suprasolicitat prin acumularea de informatii fără valoare, pentru că pânâ 
la urmă ceea ce contează cu adevarat nu este stimularea concurenţei, ci a dorinţei de a învăţa în permanenţă, 
de a fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe cel de lângă tine. 

• Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor şcolare 
şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 
semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ. Ea se realizează prin verificări punctuale pe 
parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare necesită o perioadă 
de timp mai mare.Totodată metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, 
realizându-se printr-o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, 
parţială şi pe parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială 
situaţiilor în care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, 
priceperea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, 
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de a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă.  

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
 Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 

însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se 
realizează printr-o mare varietate de forme: 

-confecționarea unor obiecte  
-executarea unor experiențe sau lucrări experimentale  
-interpretarea unui anumit rol  
-întocmirea unor schițe, grafice, desene.  
 Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

 Dupa această prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, putem 
conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi cunoștințele în funcţie de celălalt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
 -Constantin Cucos, ”Pedagogie”, ED. POLIROM, București, 2006 
 -Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, București, 2004  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
AUTOR: ANTON IRINA, PROF. LIMBA FRANCEZA 

 
Evaluarea învățării la distanță prezintă multe provocări pentru profesori. Este posibil ca această 

evaluare să fie foarte dificil de realizat la elevii cu dificultăți de învățare . Fără a uita problemele tehnice 
care pot apărea!  

Asadar? Cum ne evaluăm elevii în mod corect? Elevii trebuie evaluați în conformitate cu un principiu 
al echității. Prin urmare, este important să se pună în aplicare metode care pot fi implementate în mod 
concret într-un mod similar pentru marea majoritate a elevilor. Acesta este motivul pentru care integrarea 
instrumentelor TIC este esențială pentru interpretare și pentru a lua cele mai bune decizii posibile cu privire 
la nivelul de învățare al elevului și la calitatea predării. 

Într-adevăr, pentru a asigura validitatea procesului de evaluare, este necesar să se determine abilitățile 
care trebuie evaluate și instrumentele pentru a pune în practică aceste evaluări. Iată o listă cu 11 instrumente 
de evaluare pe care le-am aplicat elevilor mei carora le predau disciplina limba franceza: 

1. Formative 
Formative este un instrument TIC uimitor care ne permite să creăm evaluări online și teste pentru 

elevi. În plus, oferă profesorilor posibilitatea de a urmări răspunsurile elevilor lor și de a le oferi feedback 
live. Puteți pune întrebări de diferite tipuri: Alegere multiplă, Selecție multiplă, Adevărat sau fals, Răspuns 
scurt, Dezvoltare și Afișați munca. 

2. Evalbox 
Evalbox este platforma de evaluare care gestionează și corectează automat examenele online, 

examenele pe hârtie, examenele la distanță! Profesorii pot gestiona bazele de întrebări, pot crea diverse 
chestionare și pot lansa mai multe examene ori de câte ori doresc. Evaluarea la distanță devine ușoară!  

3.Answer Pad 
Folosiți tehnologia pentru a vă implica elevii într-un mediu de învățare din secolul XXI. Capturați 

date de pe orice dispozitiv utilizând un browser web sau aplicația Answer Pad. Cu accesul flexibil și 
funcționalitatea de economisire a timpului, Answer Pad este un instrument ideal pentru sala de clasă inversă 
sau mixtă. 

4. Crowdsignal 
Puteți crea teste și sondaje. Este simplu și flexibil, permițându-vă să personalizați stilurile pentru a se 

potrivi cu profilul dvs. de student. Creați-vă sondajele și sondajele utilizând șabloanele personalizate sau 
creați-vă propriile. Utilizați motorul de raportare detaliat pentru a agrega, imprima și exporta rezultatele. 

 5. Google Drive 
Datorită serviciului de formulare din Google Drive, profesorii pot crea un test sau test online în câteva 

secunde. Ulterior, îl pot partaja prin e-mail sau îl pot insera într-un blog sau un site de curs. Pentru a înscrie 
și corecta automat testele, trebuie doar să adăugați scriptul Floobaroo pe foaia de calcul Google. 

6. Quizbean  
QuizBean este un instrument TICE care facilitează crearea de teste și evaluări pe care elevii le pot 

finaliza online. Profesorii pot crea cu ușurință chestionare bazate pe text sau imagini online în câteva 
minute. Ei pot adăuga explicații la fiecare întrebare. De asemenea, au posibilitatea de a propune întrebări 
cu răspunsuri multiple sau cu un adevărat-fals clasic. 

Elevii le pot răspunde individual. Acest instrument ne oferă statistici precise cu privire la rezultate : 
cine a răspuns, când și care este rezultatul sau scorul obținut. 

7. Quizlet 
Acest instrument online permite profesorilor să creeze cu ușurință teste și teste interactive. Profesorul 

poate insera imagini și sunete. În plus, conține carduri de memorie pentru a ajuta elevul să memoreze o 
lecție și să se testeze. Site-ul conține, de asemenea, teste create de alți utilizatori. 
  

42

https://www.bienenseigner.com/comment-evaluer-les-eleves-a-distance/
https://www.bienenseigner.com/troubles-dapprentissage/
https://www.bienenseigner.com/category/tice/
https://goformative.com/
https://www.bienenseigner.com/category/tice/
https://evalbox.fr/
https://www.bienenseigner.com/classe-inversee-definition-fondements-et-origine/
https://crowdsignal.com/
https://drive.google.com/
https://www.quizbean.com/home
https://www.bienenseigner.com/category/tice/
https://quizlet.com/


8. Experquizz 
Încheiem această listă cu un instrument expert. Datorită Experquizz, profesorul poate asocia 

evaluările la distanță cu explicații și materiale de curs. Astfel, permite profesorilor să creeze chestionare pe 
orice temă, cu diverse întrebări. 

9. Drag and drop 
Drag and drop este un tip de evaluare care arată capacitatea unui cursant de a relaționa informații și 

de a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Puteți încorpora imagini și text într-o activitate 
de drag and drop, oferindu-i o senzație din viața reală care este atât provocatoare, cât și interesantă. 

Este esențial să folosiți acest tip de evaluare atunci când doriți ca elevii să își poată aplica cunoștințele 
într-o situație reală. 

10. Interviuri online 
Puteți încorpora videoconferința în predarea dvs. online pentru a conferi învățăturii o notă mai 

personală. În timpul scurtelor interviuri online, studenții își pot demonstra abilitățile de limbă unde 
stăpânirea abilităților specifice este o cerință importantă.  

11.Simulare de dialog 
O simulare a dialogului este o modalitate de a instrui cursanții în conversațiile din viața reală cu 

clienții, colegii și alți interlocutori. Această metodă este extrem de utilă spre exemplu într-o clasa de liceu 
tehnologic, profil servicii unde dialogurile specifice au un mare impact asupra elevilor puși într-o situație 
conversațională cu care se vor intâlni cu siguranță la locul de munca (dialog la recepție, dialog in restaurant, 
dialog la o agenție de turism etc.).  

 
 Evaluările online sunt o parte esențială a eLearning-ului și ar trebui făcute cu aceeași grijă și rigoare 

ca și conținutul dvs. de învățare. Vestea bună este că nu trebuie să fii un geniu al programării pentru a crea 
recenzii online. Există multe instrumente software care vă permit să generați sarcini interesante. Alegeți 
tipurile de evaluare în educația online și un instrument conex pentru a vă alinia nevoile la rezultatele pe 
care doriți să le obțineți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
https://www.bienenseigner.com/ 
https://www.onlineassessmenttool.com/fr/ 
https://www.profweb.ca/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 

PROF. APETRACHIOAEI ALINA LILIANA 
ȘCOALA GIMNZIALA NR. 1 GORBANEȘTI 

JUD. BOTOȘANI 
 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ. Acest lucru 

presupune și domeniul evaluării. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare, evaluarea 
sumativă şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru 
procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul 
elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite 
tipuri ale acestui tip de proces.  

În contextul actual, evaluarea online a crescut în popularitate și va deveni o parte importantă în 
măsurarea progresului elevilor în cadrul orelor desfășurate online. Evaluarea bazată pe utilizarea 
calculatorului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca acele întrebări cu alegere multiplă, ci poate 
îmbogăţi experienţa elevilor.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Putem identifica anumite beneficii în utilizarea 
evaluării online, cum ar fi: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de 
răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, 
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată aceasta dar și o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din 
afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în învățământ sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor 
elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, 
dezbateri, portofolii, examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, 
reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria 
învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, 
durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 
rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Noutatea în evaluarea online constă în diversitatea platformelor digitale care facilitează evaluarea 
online, cum ar fi: platforma Zoom pentru livrarea de conținut și organizarea activităților. Zoom are o 
variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel și Skype. Pentru 
gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și 
Microsoft Team. Pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la 
unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
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răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Probele practice pot fi desfășurate pe platforme ca: Google 
Jamboard – putem vedea cine și unde lucrează, feed-back în timp real, GoFormative – se sincronizează cu 
Google Classroom, Padlet - se sincronizează cu Google Classroom, Pear Deck și sincronizarea cu Google 
Slides – prezentare interactivă și monitorizarea activităților, Hot Potatoes, Question Mark, Random Test 
Generator Pro, HostedTest.com. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. 
Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la 
simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
2. Hadjerrouit, S. (2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 

Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
3. National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach 

to ICT in Curriculum and Assessment, Ireland.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVǍŢǍMȂNTUL ONLINE 

 
PROF. APETRIA GABRIELA 

ŞCOALA PROFESIONALǍ SPECIALǍ „ION PILLAT” DOROHOI 
 
Calitatea unei lecţii, fie că este tradiţională sau desfăşurată online, depinde atât de o proiectare 

riguroasă, cât şi de stilul profesorului. Aici intervine capacitatea profesorului de a se adapta în permanenţă 
la diverşi factori dar şi la condiţiile specifice. Platformele și aplicațiile disponibile online, reprezintă 
instrumente utile în predare și evaluare, iar utilizarea tehnologiei ȋn demersul didactic trebuie făcută cu 
atenție și în mod adecvat.  

 Ȋn ceea ce priveşte evaluarea ȋn online, trebuie menţionat că are aceleaşi roluri şi funcţii ca şi 
evaluarea atunci când cursurile se desfăşoară faţă ȋn faţă. 

Evaluarea reprezintă: 
• Cuantificarea măsurii în care:  
– Au fost atinse obiectivele programului de instruire 
– Au fost eficiente metodele de predare/învăţare 
•Forme ale evaluării: 
–Evaluare iniţială 
–Evaluare formativă (continuă) 
– Evaluare sumativă (cumulativă) 
•Scopuri 
– Auto-evaluare 
–Metodă automată de verificare a cunoştinţelor 
Metode de evaluare ȋn online 
1. Pentru probele scrise  
Aplicarea testelor de tip chestionar 
• Tipuri: 
– Răspunsuri “da/nu”  
– Răspunsuri multiple  
Avantaje: Aplicabile în orice domeniu ; Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate 
Dezavantaje:Nu se pune accent pe creativitate; Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor. 
• Strategii: 
– Prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte 
– Un număr de minim 3 răspunsuri/întrebare 
– Foarte uşor de automatizat şi de procesat 
Eseuri 
Avantaje: Utilizarea creativităţii; Potrivite pentru discipline umaniste 
Dezavantaje: Dificil de evaluat cu obiectivitate; Greu de implementat într-un sistem on-line în 

vederea evaluării automate. 
Teste propunând probleme spre soluţionare 
– Implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite 
– Evaluare cu obiectivitate relativă 
– Dificil de evaluat în mod automat 
Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, dar 

și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe 
variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot 
afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului 
este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar 
frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații 
pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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2. Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 
pur și simplu camerele web în grupurile de Skype, de Google Meet sau Zoom, în care evaluatul să poată 
expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat ; pot fi corectate temele și poate 
fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Învățarea – evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate 
oferi elevilor o serie de opțiuni. Elevilor le place acest lucru.  

4. Dacă vorbim despre probe practice la instruire practică elevul poate filma prezentarea probei și 
o poate posta on-line, de asemenea.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica oferind mult mai mult decât suntem noi dispuși să utilizăm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
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CÂND ESTE BUNĂ EVALUAREA ONLINE 

 
 APOSTOL ANIŞOARA 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţare. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină 
sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a 
crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi 
adminstrare.Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor;  
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice;  
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;  
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;  
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;  
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 
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 teme scrise;  
 participarea la discuţii online;  
 eseuri;  
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;  
 quiz-uri şi întrebări online;  
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;  
 teme colaborative;  
 dezbateri;  
 portofolii;  
 revizuiri;  
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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METODA MODELĂRII FOLOSTĂ PENTRU A EVALUA ELEVII  

ÎN MEDIU ONLINE, HIBRID DAR ȘI ÎN MEDIUL FIZIC 

 

PROFESOR APOSTU AURA  

ȘCOALA GALA GALACTION, MANGALIA  

ȘI ȘCOALA ION CREANGA ALBEȘTI 
 

Galperin susţinea că “Una şi aceeaşi cunoştinţă trebuie să treacă printr-o serie de forme, de la cea 

iniţială, externă şi obiectuală, la una finală, mintală, raţională, ce corespunde accepţiunii ei ştiinţifice”.  

Metoda modelării, folosită în procesul de cunoaştere, prezintă atât un interes aplicativ, cât şi unul 

conceptual, permiţând generalizarea, abstractizarea şi sistematizarea informaţiilor este bazată pe 

raţionamente de analogie, pe un efort de gândire deductivă. Un model tinde să reproducă (să imite), pe un 

alt plan şi în altă formă, un sistem complex (un obiect, un fenomen, un proces, o stare de fapt, o problemă 

etc.) parţial sau în ansamblul său. Situaţia reală este întotdeauna mai complexă, mai complicată, mai 

concretă, în timp ce modelul este o simplificare, o schematizare. El descrie şi reproduce acele componente 

esenţiale de care avem absolută nevoie pentru a explica sau a demonstra o structură (Ianovici, 2006). 

 Modelele pot fi materiale (reale) şi ideale (mintale) 

 În timpul orelor de biologie desfășurate online dar și în sistem hibrid sau în scenariul fizic am aplicat 

ca și metodă de evaluare complementară, modelarea de exemplu- elevii au avut de modelat macheta unei 

celule vegetale. După ce au confecționat machetele elevii au prezentat în mediul online, hibrid sau fizic 

modelul celulei confecționat de ei, argumentând fiecare alegerea materialelor, proporțiile dintre organitele 

celulare (nucleu, vacuola), au prezentat rolul fiecărui organit celular. 

Am stabilit în momentul când am propus realizarea machetelor și criteriile de evaluare - ex- 

Originaliatate, creativitate, mod de prezentare, încadrarea în tematică 

Elevii au fost implicații direct în cunoașterea euristică a realității, a lumii vii prin confecționarea 

acestor machete. 

De asemenea în orele de biologie, de la clasa a VII a, la începutul anului școlar în etapa de recapitulare 

a materie de clasa a VI, elevii au modelat sistemul digestive, excretor, circulator astfel am fixat anumite 

noțiuni despre alcătuirea corpului uman.  

L a orele de biologie de la clasa a VIII a, am aplicat metoda modelării cromozomilor și a AND din 

plastilina, silicon, sârmă sau din alte materiale recicllabile 

Modelele pot îndeplini mai multe funcţii: ilustrativă (prezintă un fragment din realitate); cognitivă 

(induc direct informaţii privitoare la structura şi funcţionarea unui sistem); euristică (explorativ-explicativă) 

întrucât induce elevii întrun efort de căutare, de investigaţie şi descoperire 

50



 Dezavantajele modelării: riscul unor simplificări nejustificate; modelul poate oferi explicaţii 

incomplete, o cunoaştere aproximativă, relevând doar unele laturi sau date ale fenomenelor.  

 In general, raţionamentul prin analogie este un raţionament imperfect şi în consecinţă orice model 

are anumite limite de ordin metodologic (Cerghit, 2006).  

Fotografii cu machetele, modelele realizate de elevii școlilor unde predau. 
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EVALUAREA ELEVILOR CU CERINŢE SPECIALE  

-PROCES CONTINUU ŞI COMPLEX- 
 

PROF. ITINERANT MIHAELA APOSTU 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”SF. STELIAN” BOTOȘANI 

 
Definiţie: evaluarea reprezintă un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare 

cantitativă şi calitativă a particularitătilor dezvoltării şi a capacităţii de invăţare a copilului, de planificare 
şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat.  

Evaluarea presupune colectarea de informatii cât mai complete, interpretarea de date, punerea şi 
rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi interventiei.  

Probele şi testele de evaluare nu urmăresc în principal evidentierea deficienţei şi a blocajelor 
copilului, ci determinarea abilităţilor şi a disponibilităţilor imediate pentru dezvoltare. Astfel, se exclude 
definitiv teza caracterului irecuperabil al copilului cu dizabilităţi. 

Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilităţi parcurge următoarele mari etape : 
a) evaluarea iniţială - este constatativă, obiectivele sale fiind : 
- identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea ;  
- stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al copilului ;  
- estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului ;  
- stabilirea incadrării : pe grad sau nivel educaţional etc. ;  
- stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizată. 
b) evaluarea formativă - este un tip de evaluare continuă care evidenţiază nivelul potenţial al 

dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale ; ea nu este centrată 
pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o anumită etapă a 
dezvoltării sale ;  

c) evaluarea finală - are ca obiective : 
- estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului ;  
- modificarea planului sau a programului, în funcţie de constatări ;  
- reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 
Evaluarea persoanelor cu cerinţe speciale este fundamentată pe cunoaşterea complexă în plan 

medical, psihologic, educaţional şi social, cuprinzând întreaga problematică intampinată de către acestea 
în mediul obişnuit de viaţă.  

Evaluarea este un proces continuu, şi nu o radiografiere instantanee a stării subiectului, fiind necesară 
o colaborare prelungită, diferenţiată între membrii echipei de evaluatori şi persoana cu cerinţe speciale.  

Etapa de evaluare este precedată de identificarea/depistarea cazurilor. La nivel comunitar, alături de 
membrii familiei sau aparţinătorii copilului, identificam şi alte categorii de persoane sau profesionişti, cu 
roluri sau funcţii în comunitatea respectivă, care pot identifica şi orienta copilul şi familia acestuia către 
servicii specializate de evaluare, asistenţă şi protecţie a copilului: educatori, profesori, consilieri şcolari, 
psihologi, medici de familie, medici de specialitate, asistenţi medicali, preoţi, asistenţi sociali, lucrători 
sociali comunitari sau referenţi ai primăriei.  

In momentul în care un specialist evaluează un copil cu (posibile) dizabilităţi, acesta trebuie să ştie 
de la început că demersul său nu poate fi unic, ci complementar cu al altor specialişti şi corelat cu acţiuni 
care aparţin altor niveluri de evaluare. 

• Scopul evaluării : stabilirea calitătii (autonomia personală) şi nivelului funcţionării structurilor 
anatomice, funcţiilor organice, activităţilor şi participării copilului cu dizabilităţi la viata socială, tinând 
cont de mediul în care trăieşte şi dacă beneficiază sau nu de servicii şi intervenţii adecvate (protezare, 
ortezare, mijloace tehnice, îngrijire, recuperare, educaţie etc). Evaluarea are multiple şi diverse obiective 
cu scopul final al includerii sociale a copilului cu dizabilităţi : 

- stabilirea celor mai potrivite servicii de terapie, educaţie, recuperare şi asistenţă socială ;  
- acordarea drepturilor şi serviciilor necesare, potrivit legislaţiei în vigoare ;  
- stabilirea cerinţelor educative speciale ale copilului cu dizabilităţi ;  
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- organizarea mediului de viaţă din institutiile de protecţie socială, ţinând cont de aspecte psihologice, 
compatibilităţi etc. ;  

- identificarea progreselor efectuate în recuperare, educaţie, integrare socială ;  
- evaluarea eficienţei serviciilor şi strategiilor de intervenţie, precum şi ameliorarea lor. 
• Metodologia evaluării: există o diversitate de metode şi instrumente validate ştiintific, aplicabile 

în situatii formale sau în situaţii concrete ale vieţii copilului. 
Evaluarea/examinarea unei persoane cu cerinţe speciale, în vederea stabilirii tipului şi gradului de 

deficienţă, presupune concentrarea demersului investigativ asupra următoarelor repere : 
1. Cadrul şi condiţiile in care are loc examinarea: 
a) organizarea spaţiului şi asigurarea confortului pentru persoana examinată şi părinţii sau tutorii/ 

aparţinătorii acestuia ;  
b) stabilirea obiectivelor, metodelor şi mijloacelor necesare pentru examinare. 
2. Anamneza: 
a) datele personale ;  
b) antecedente eredocolaterale (antecedente genetice în familie) ;  
c) evoluţia simptomelor, succesiunea şi fluctuaţiile lor în timp ;  
d) tratamente aplicate ;  
e) antecedente personale, cu accente pe evoluţia sarcinii, momentul naşterii, comportamentul şi 

procesul de socializare a copilului;  
f) ancheta socială, cu principalele puncte de investigat : 
 - informatii despre membrii familiei ;  
 - conditiile de viaţă ale familiei ;  
 - resursele materiale şi financiare ale familiei ;  
 - relaţiile cu membrii colectivităţii. 
3. Examenul somatic şi de specialitate : 
a) examinare staturo-ponderală ;  
b) examinare oftalmologică ;  
c) examinare otorinolaringologică (ORL) ;  
d) aparatul cardiovascular ;  
4. Examinarea neurologică: 
a) reflexele şi mişcările involuntare ;  
b) mersul ;  
c) motilitatea activă ;  
d) examenul sensibilităţii/senzorialităţii (analizatorilor) ;  
5. Examinarea psihiatrică adaptată vârstei subiectului. 
6. Examinarea psihologică : 
a) investigarea personalităţii prin probe analitice şi sintetice, concretizate în chestionare, teste sau 

sarcini practice ;  
b) teste de eficienţă pentru : 
- psihomotricitate şi abilitate manuală (schemă corporală şi lateralitate, stil motor, structurare vizuală, 

etc.) ;  
- investigarea activităţii psihice (percepţie, imaginaţie, atenţie, memorie, gândire, limbaj, afectivitate 

etc.). 
7. Evaluarea nivelului intelectual prin : 
a) teste de dezvoltare individuală ;  
b) teste analitice şi calitative ale inteligenţei ;  
c) teste individuale verbale şi de performanţă. 
8. Indicatorii de dezvoltare: 
a) vârsta biologică ;  
b) vârsta de dezvoltare - mintală, motorie, a limbajului ;  
c) comportament ludic ;  
d) invătare socială şi coeficientul de socializare ;  
e) vârsta şcolară. 
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In psihopedagogia specială, probele/testele care se folosesc pentru diagnoza psihologică pot fi 
intrebuintate în cercetare şi în procesul de invătare-dezvoltare a unor cunoştinte, deprinderi, aptitudini etc. 
Subiectul care prezintă anumite deficienţe este mult mai receptiv dacă probele respective au o componentă 
ludică sau dacă sunt aplicate sub forma unor jocuri.  

Evaluarea şi încadrarea într-un grad de handicap nu sunt un scop în sine, ele trebuie să ducă la 
creşterea calităţii vieţii copilului, prin imbunătăţirea serviciilor de asistenţă şi îngrijire şi intervenţii 
personalizate cu scop recuperator şi de facilitare a integrării sociale. Ele se vor concretiza în planul de 
servicii personalizat, elaborat pe baza raportului de evaluare complexă, ceea ce asigură o conduită activă, 
pozitivă a comunităţii faţă de persoana cu dizabilitate. Planul de servicii personalizat va fi pus în practică 
de familie şi de instituţiile competente, furnizoare de servicii, cu implicarea activă a copilului.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ A PEȘCOLARILOR ÎN CONTEXTUL 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 
 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 
GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI 

 
 În contextul pandemiei care a cuprins întreaga lume în ultimul an, învățământul a fost nevoit să se 

adapteze. Această adaptare a însemnat pentru majoritatea statelor trecerea de la clasic la modern, de la 
tradițional la inovativ, de la lecții și activități desfășurate față în față, la întâlniri online. Odată cu 
învățământul online, procesul de predare-învățare-evaluare a cunoscut, în mod firesc, modificări dictate de 
schimbările produse în sistemul educațional.  

 În cele ce urmează, ne vom opri asupra evaluării, în general, și a evaluării inițiale în ciclul preșcolar, 
în particular. După cum bine se știe, evaluarea poate fi inițială, continuă/ sumativă și finală. În funcție de 
ciclul de învățare și de particularitățile grupei/ clasei de elevi, cadrele didactice utilizează metodele, 
tehnicile și strategiile potrivite. Dacă ne referim la evaluarea inițială, prin aceasta se stabilește nivelul de 
cunoștințe pe care îl au preșcolarii/ elevii la începutul unui ciclu de învățământ. Așadar, evaluarea inițială 
este foarte importantă pentru cadrele didactice, care, ghidându-se după aceasta, își organizează actul 
educațional, lecțiile și activitățile viitoare. 

 Metodele, tehnicile și strategiile pe care le poate utiliza un cadru didactic în realizarea evaluării 
inițiale la preșcolari trebuie, mai nou, adaptate învățământului online. Este de preferat ca sarcinile trasate 
de educatori să nu îi obosească pe copii și să nu presupună prea mult timp petrecut în fața calculatorului. 
Pentru copiii de vârstă mică, interacțiunea cu mediul online nu ar trebui să depășească o durată de 
aproximativ 15 minute. Așadar, sarcinile de lucru trasate de cadrele didactice care lucrează cu preșcolarii 
trebuie să fie creative și să poată fi rezolvate și offline. Întrucât vorbim despre copii cu vârste cuprinse între 
3-6 ani care încă nu au deprins scrisul și/ sau cititul, este lesne de înțeles că cerințele pe care educatorii le 
pot da spre îndeplinire utilizând diverse platforme educaționale sunt reduse – puzzle, exerciții de genul 
”găsește perechea”. Evaluarea unor astfel de sarcini se poate face luând în calcul timpul de care a avut 
nevoie fiecare copil pentru rezolvare. 

 În afara exemplelor pe care tocmai le-am amintit mai sus, cadrele didactice pot utiliza platforme 
educaționale sau pagina grupei de grădiniță de pe diverse platforme de socializare pentru a transmite 
părinților modele de activități, exerciții și diferite cerințe prin care se poate realiza evaluarea inițială a 
preșcolarilor. Așadar, comunicarea educatori-părinți se va desfășura online, iar rezolvarea efectivă a 
sarcinilor va avea loc offline, sub îndrumarea și supravegherea părinților.  

 Dacă facem referire la părinți, rolul și implicarea lor în tot ceea ce presupune învățământul online 
este cu atât mai mare cu cât vârsta copilului este mai mică. Dintre atribuțiile care revin acestora putem 
aminti: asigurarea participării copiilor la activități (realizarea conexiunii la platformele educaționale, 
listarea fișelor primite de la cadrele didactice, citirea/ explicarea instrucțiunnilor de lucru), crearea unui 
mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea și încurajarea 
realizărilor preșcolarilor, motivarea și responsabilizarea celor mici. În relație cu educatorii, tot părinții sunt 
cei care mențin comunicarea continuă cu cadrele didactice, sprijină preșcolarii în primirea și transmiterea 
sarcinilor de lucru până la termenul stabilit. Prin internediul tehnologiei pe care o au la dispoziție, părinții 
transmit feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea sarcinilor trasate de cadrele didactice. 

 Așadar, evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar și offline, însă 
o condiție de bază este prezența permanentă a părinților. Astfel, parteneriatul educatori-copii-părinți este 
esențial pentru o bună desfășurare a tuturor activităților.  
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 
 

PROFESOR: ARDEI LACRAMIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN POPOVICI”,  

LOC. BUHOCI, JUD. BACAU 
 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare, ținând cont, bineînțeles, de faptul că pedagogia primează, urmată îndeaproape de 
tehnologie. Contextul actual ne dovedește că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, în mod 
adecvat, și că sunt de real ajutor. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea clasică de 
evaluare – fișa de evaluare printată – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi 
în învățare. 

Este important ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate 
instruirii, la manuale electronice, la o multitudine și diversitate de teste online, a determinat ca alte noi 
metode de predare-evaluare să fie adoptate de către profesori. 

De cele mai multe ori, profesorii care caută cele mai noi și atractive modalități de evaluare prin 
integrarea tehnologiei în procesul de învățare. Exercițiile sau testele online sunt aparent mult mai atractive 
decat exercițiile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual și folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – 
calculatorul (și internetul). Ei oricum sunt atrași de tehnologie, de internet. In felul acesta, și evaluarea 
poate căpăta o alta față, mai prietenoasă, nu ceva de temut. 

Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele 
tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, 
texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate 
simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin apreciată şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de 
flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează 
cursuri online.  

Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea comunicării 
prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; 
alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu 
răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor 
elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, 
dezbateri, portofolii, revizuiri, examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Astfel, în sprijinul profesorului și al actului didactic, vin o serie de platforme, site-uri care sunt de 
real ajutor în procesul de evaluare. Dintre acestea se pot enumera: 

- Google Classroom: Meet video chat (inclus gratuit); pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

- Google Jamboard reprezintă un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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- Wordwall – diverse tipuri de activități potrivite pentru predare și evaluare într-un mod interactiv 
(potrivite mai mult pentru predarea/evaluarea la clasele primare). Wordwall este o aplicație unde se creează 
diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor 
cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone.  

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ARDELEAN DANIELA 

 COLEGIUL TEHNIC «ALESANDRU PAPIU ILARIAN» ZALĂU  
 
Sistemele educaționale din întreaga lume trec în această perioadă prin nevoia de a se reinventa, dată 

fiind situația în care majoritatea elevilor își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem face 
însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne adaptăm la 
predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta procesul 
de învățare? 

Ceea ce este foarte important în această perioadă este să îi ținem în continuare pe copii aproape de 
învățare. Astfel de crize, cum este cea provocată de CODVID-19, ne pune și în situația de a ne testa 
reziliența, dezvoltarea emoțională și nu în ultimul rând reacția la vulnerabilitate. 

Învățarea online are, evident, atât avantaje, cât și dezavantaje. Punctele tari ar fi curiozitatea 
elevilor, eficiența acestei modalități de predare, șansa de a ne cunoaște elevii într-un cadru nou, posibilitatea 
de a înregistra lecția și oportunitatea de învățare pentru noi, ca profesori. Mutarea cursurilor în online 
încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maximum creativitatea. Totodată, 
mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește 
încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe 
tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 

Aceste puncte tari sunt contrabalansate de puncte slabe, precum imposibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la lecțiile online, limitarea contactului uman, dificultatea de a cunoaște încărcarea reală cu teme a 
elevilor acolo unde nu există comunicare între colegii profesori și riscurile tehnice. 

Ca profesor de limbi moderne, resimt avantajele învățării online, având posibilitatea să folosesc în 
activitățile de predare-învățare-evaluare materiale audio-video, cu ajutorul dispozitivelor electronice și a 
internetului, pe care la școală, din păcate, nu prea aveam șansa să le folosesc. Aceste tipuri de materiale 
determină dezvoltarea competențelor de înțelegere orală și exprimare orală, esențiale în învățarea unei limbi 
străine.  

Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele și 
tehnologia pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare. În 
contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune 
umană mai profundă și mai semnificativă. 

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 
oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și ne determină pe noi, profesorii să găsim 
împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța 
altfel.  

Instrumentele online pe care eu le folosec în această perioadă de e-learning sunt următoarele: 
Zoom - este o platformă de conferințe video, iar câteva dintre funcționalități includ: trimiterea de 

mesaje și de fișiere de orice tip și screen share-ul, care îi oferă profesorului posibilitatea de a împărtăși cu 
elevii informații prin urmărirea ecranului laptopului. 

Google Meet o platformă de comunicare instant prin video și chat, unde putem crea un link de 
întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet oferă 
aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanții cu video, microfon și prin 
chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte 
link-uri prin chat. 

Google Classroom, o clasă virtuală în care profesorul poate trimite documente și nota elevii pe baza 
unor teme sau teste realizate în Google Forms. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente 
comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.  

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. Este o aplicație extrem de iubită atât de elevi cât și de profesori. Putem începe sau încheia 
oricând o sesiune online cu un quiz creat pe Kahoot, pentru verificarea cunoștințelor și pentru feedback 
având astfel garantată implicarea elevilor.  

În concluzie, învățarea trebuie să continue dincolo de școală cu aceste instrumente online 
accesibile tuturor. Cu multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât 
oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITOGRAFIE: 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/ 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ARDELEAN REGHINA RAMONA 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, VALEA CERULUI 
 
 
 
 
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Un demers evaluativ realizat prin intermediul metodei R.A.I. implică respectarea următorilor paşi 
(în cazul unei activităţi frontale): se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; se oferă o minge uşoară 
elevului desemnat să înceapă activitatea; acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care 
va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; elevul 
care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind specificat de cel 
ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaşte 
răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; în „joc” vor rămâne numai 
elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema evaluată; la final, profesorul clarifică 
eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. Pe parcursul activităţii, profesorul-observator 
identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru 
îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

 Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul 
didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor 
ca dificultate. 

Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii 
principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.”  

Este o tehnică modernă de evaluare care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor, ci 
constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi 
didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care le-a generat.  

Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, elevii trebuie 
să noteze: trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă; două idei pe care 
ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii; o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care 
şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de predare-învăţare.  

Avantajele tehnicii 3-2-1: aprecierea unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); 
conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice; 
cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; implicarea tuturor elevilor în 
realizarea sarcinilor propuse; formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare; formarea şi 
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dezvoltarea competenţelor metacognitive; asigurarea unui feedback operativ şi relevant; reglarea oportună 
a procesului de predare-învăţare. 

 ”Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea”.  
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 
AREȘ GINUȚA, GRADINIȚA P.N.”SF.NICOLAE”VINATORI, JUD. GALAȚI 

 
 Situația actuală provocată de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radicală a sistemului 

educational. Cadrele didactice trebuie să se adapteze la schimbări și trebuie să devină mai conștiențe mai 

flexibile și mai bine pregătițe pentru viața de mâine cu surprizele ei. Schimbarea trebuie să includă, 

implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 

didactice, în educația copiilor. 

 Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 

a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 

preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Părinții au devenit parteneri activi și au 

primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare 

eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. 

 Consider că cel mai important obiectiv este acela de a ști cum să organizezi comunicarea constantă 

dintre părinte și educator. Este foarte important ca educatoarea să cunoască jocurile și jucăriile care îl atrag 

și să vină în întâmpinarea copiilor și părințiklor cu activități personalizate pe interesul copilului. 

 Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și 

jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate 

pe interesele sale.  

 Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 

filmulețe cu activități interactive, cântece, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. 

 JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi păstrează 

simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 

aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în 

funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită 

crearea de cont de utilizator. Această aplicație place foarte mult și am primit un feed-back imediat.Am 

folosit această aplicație ca evaluare online la finalul unei activități sau ca variantă a unui joc didactic. 

 Ca o concluzie personală: evaluarea online poate și trebuie să fie o continuitate a învățării din mediul 

educational de la clasă. 

 Trebuie să avem un scop comun - acela de a face o educație de calitate, copiilor noștri! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ARINTON AURICA 

  
 Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în 

ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. 
Trebuie să recunoaștem din capul locului că: •sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din 
cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate 
de calculator; •curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități 
la distanță; •companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 
nevoile de sistem ale educației 

 In aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere 
fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul 
rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 
inventivitate. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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 EVALUAREA ON –LINE – O NECESITATE A CONTINUĂRII EDUCAȚIEI 

 
 PROF. ARON NICOLETA 

 COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE 
 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
 Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 

continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
 Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 

din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

- Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

- Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
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greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL DE EVALUARE 

 
 LIC. TEHN ,,ION CREANGA ,,PIPIRIG 
PROF. INV. PRIMAR ARON VASILICA 

 
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 
prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 
de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
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activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. ASANDEI SIMONA-BIATRIS 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU SEVER  
 MOINEȘTI, BACAU 

  
 Toată lumea traversează o perioadă dificilă și suntem supuși la noi încercări. Sistemul educațional a 

suferit și suferă mari transformări. Atât elevii cât și cadrele didactice sunt provocați la noi încercări. Studiul 
de acasă a făcut pe mulți să se plângă și să ceară ajutor de specialitate. Unii mai greu, alții mai repede ne-
am adaptat din mers la cursurile online. 

 Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de 
a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în 
responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, dar și 
ca părinte, devine din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie 
să învăț asta…”. Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Cum? Încă nu știu. 
Știu doar că răspunsul este diferit de la o generație la alta. Știu că răspunsul îl vor găsi și ei în viitor. Uneori 
propriile mele răspunsuri pentru trecut sunt: ce fain ar fi fost să fi învățat mai bine asta, ce util mi-ar fost să 
înțeleg asta. 

 Evaluarea… Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. 
Poate fi chiar fun, dacă îți place ce fac.  

 Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe 
elevul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât 
profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: 
să fie continuă, completă și corectă. 

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, săptămâna viitoare 
vom avea probe de competențe și rezolvare de probleme cu studenții la disciplina ISA, modulul Excel. 
Modele de subiecte clasice pe care le susținem cu studenții de anul I, sunt prezentate (conținut și mod de 
rezolvare) într-un playlist Youtube dedicat. Cum vom implementa aceste probe practice în platforma 
Moodle, va fi documentat într-un articol sau video în curând. Da vom reuși! 

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWw1Ww2KxQg&list=PLi_PUbpZCkrgRN9uU5CIhUDFNLjFvBgzw


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR, ASAVETEI LĂCRĂMIOARA-ELENA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Evaluarea presupune cuantificarea măsurii în care se ating obiectivele propuse și cât de eficiente au 
fost metodele de predare-învățare utilizate în desfășurarea lecțiilor online. 

Forme de evaluare: -inițială 
 -formativă (continuă) 
 -sumativă 
Scopul evaluării: autoevaluare sau metodă de examinare;  
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare. 
EXEMPLE: 
●Google Classroom:  
 -este aplicația cea mai utilizată în învățământul online, aici se pot posta diverse materiale pentru 

lecții, prezentări, link-uri pentru întâlnirile audio-video cu elevii pe Google Meet;  
 -pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev;  
 -se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii 

pe care le oferiți elevilor etc. 
●Google Jamboard (folosirea tablei): 
 -este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
●Google Forms:  
 -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite 

confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  
 -permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 

pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu. 
 -Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 

răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Profesorii pot construi distractori (răspunsuri greșite, care 
rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Se pot include chiar și explicații 
pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. De asemenea, 
elevii pot relua testul. 

●Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

●Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc.  
Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagini de pe interfața 

device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să 

avem curaj să explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
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 DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE? 

  
  

 PROF. MELANIA- CARMEN AUGUSTIN  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC BAIA MARE  

  
 O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 Personal nu am reușit să parcurg prea multe materiale de docimologie (disciplina care studiază 

sistematic examenele și concursurile, în scopul îmbunătățirii condițiilor și structurii lor), docimantică 
(tehnica examenelor) sau doxologia (studiul sistematic al rolului pe care îl joacă evaluarea în educația 
școlară), dar presupun că o mare parte din răspunsurile pe care le căutăm sunt bine descrise acolo. 

Etapele evaluării 
 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
*metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
*metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 
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După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare. 

Conținut: cunoașterea conținutului;  
Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme;  
Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente;  
Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare;  
Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive;  
Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți;  
Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
 Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 

multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul 
a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite 
generații de elevi, de studenți. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎN ÎNV. PREȘCOLAR: AVRAM ANCUȚA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 
/ GRADINIȚA PP SINTEA MARE 

JUDEȚUL ARAD 
 
 Trecem printr-o perioada memorabilă, o experiență prin care nu am mai trecut niciodată. Pentru 

fiecare dintre noi, este mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială 
pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, iar izolarea ne afecteaă resursele 
pe diferite paliere. Procesul de învățământ a suferit modificări, iar cele trei componente esențiale, predarea, 
învățarea și evaluare trebuie adaptate noilor cerințe. 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. 
Avem la îndemână acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care reprezintă o formă 
de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ 
clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală 
de pandemie, când sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. 
Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-evaluare, a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ.  

 Conceptul de evaluare de referă la măsurarea rezultatelor obținute în urma predarii și a învățării. 
Profesorul fososește diverse metode și instrumente de evlauare în funcție de nevoile elevoului și de ceea ce 
își propune să evalueze. 

Există metode tradiționale si metode moderne (sau complementare) de evlaruare dintre care enumăr: 
evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise, evaluarea prin probe practice, metoda proiectelor, metoda 
portofoliului, observarea sistematică a comportamentului, metoda R.A.I, metoda brainstorming.  

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologia este la îndemâna noastră și ne oferă 
instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de 
noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Elevul este ființa care se adapteaza repede oricărei schimbări.  

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Voi enumera câteva platforme acesibile tuturor profesorilor și elevilor, prin intermediul 
cărora se poate realiza procesul instructiv- educativ. 

 Google Classroom: este platforma unde se pot organiza întâlniri video, se poate discuta cu elevii – 
Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit răspuns direct fiecărui elev.Tot în 
Classroom de pot adăuga teste de tip chestionar pentru elevi, etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau simple. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
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deschis. O altă metodă des folosită pentru evaluarea on-line este metoda referatului.Profesorul distribuie 
tema, elevul o abordeaza iar mai apoi o generează în clasa de unde face parte.  

 Metoda proiectului este o metodă foarte îndragită de elevi și se potrivește și pentru evaluarea on-line. 
În Classroom există posibilitatea de a creea subgrupe de elevi care să lucreze împreuna la o anumită temă. 

 O altă metodă de evaluare care se poate folosi si în evaluarea on-line este metoda portofoliului. 
Metoda portofoliului este foarte potrivită pentru o evaluare sumativă, care are loc după o perioadă mai 
lungă de predare-învățare. 

 Astfel, evaluarea on-line poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi 
provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp 
oferindu-I profesorului ocazia de a putea măsura cunoștintele dobândite, de a semnala și corecta unele 
lacune în învățare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1.Introducere în teoria și metodologia evaluării, Conona Petrescu, Tudor Marin, 2010 
2.www.didactic.ro 
3.Metode, procedee și tehnici de evaluare școlară, Miron Ionescu, 2002 

74



 
SCURTA ANALIZA A INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR DE 

EVALUARE ONLINE 
 

PROF. AVRAM MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELENA CARAGIANI,, TECUCI 

 
 Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011, Art. 71. 
 ,,Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. ,, 
Experiența actuală ne arată că tehnologia ne oferă o serie de instrumente prin platforme și aplicații 

disponibile online. 
Să pornim de la enumerarea unor metode alternative de evaluare precum: referatele, proiectele, 

aplicațiile practice etc. Ideea este să ne îndepărtăm de sarcinile cerute și rezolvate într-un singur document 
Word și să încercăm îi motivăm, să îi atragem și să le dezvoltăm creativitatea prin realizarea unor aplicații 
folosind variante diferite ale instrumentelor de lucru.  

Voi prezenta două dintre cele mai utilizate platforme de evaluare online: 
1.Kahoot este o platformă gratuită de învățare prin joc și tehnologie, adorat atât de profesori cât și 

de elevi. Cu ajutorul ei putem crea o serie de teste interactive. Formatul și numărul de întrebări depinde de 
alegerea fiecăruia. Se pot adăuga imagini, diagrame, clip-uri video pentru a face testul cât mai 
atractiv.Profesorul își face un cont pe https://kahoot.com/schools/ și creează testul. La clasă, pe un ecran 
videoproiectat, se autentifică pe cont, lansează testul iar un cod PIN apare pe ecran. Elevii pot folosi o 
tablet/telefon/computer, intră pe adresa kahoot.it, introduc PIN.ul și își oferă un nume de participant la 
,,joc,,. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. După 
terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin 
comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp real, culoarea 
verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. Rezultatele pot fi 
salvate în calculator prin opțiunea Save results  

Importanța utilizării aplicației Kahoot: 
-obiectivitatea evaluării 
-feedback rapid 
-centralizarea și stocarea rezultatelor 
-interactivitate 
-reducerea factorilor de stress privind evaluarea 
Elevii vor percepe evaluarea sub forma unui joc, sunt relaxați și dornici de a interacționa. 
2. Google Forms 
Pentru profesori, Google Forms poate fi un instrument de mare ajutor în evaluarea elevilor, prin 

formulare care le testează cunoștințele asupra unei lecții/materii. Pentru a crea un test/sondaj pe Google va 
trebui să accesezi pagina https://www.google.com/intl/ro/forms/about/ și să selectezi ,,Formulare Google 
,,. Sunt disponibile mai multe tipuri de întrebări și putem inclusiv să permitem încărcarea de atașamente în 
formular. Formularele Google permit introducerea următoarelor tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns 
sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai 
multe variante, dată, oră. După finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea 
se face prin acționarea butonului TRIMITEȚI. Testul poate fi trimis prin mai multe căi: prin e-mail, prin 
Facebook, prin Twitter sau prin Google+. 

Odată cu crearea și salvarea testului, se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format Excel.  
Avantajele unui test online folosind Google Forms: 
• Abilități digitale minime 
• Feedback imediat 
• Corectare rapidă 
• Înregistrarea rezultatelor testului într-o foaie de calcul tabelar EXCEL 
• Grad mare de atractivitate 
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Dezavantaje: 
-necesită conectare la date mobile/Internet și există posibilitatea ca unii elevi să nu reușească să se 

conecteze în timp util 
- pentru o bună interpretare a rezultatelor, este indicat să se folosească doar itemi obiectivi. Google 

Forms nu poate evalua cu acuratețe itemii semiobiectivi și itemii obiectivi 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR OLTIŢA AVRAMESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA, JUD.OLT 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN  

ȊNVĂŢĂMȂNTUL ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR ACHIM NICOLETA IONICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135, BUCUREŞTI 

 
 Evaluarea are un rol important în procesul de învăţămȃnt. Ea însoţeşte activitatea de predare – 

învăţare. Scopul evaluării este de a măsura nivelul de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar şi pentru 
reglarea şi îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.  

 Evaluarea este necesară pentru procesul de confirmare, iar rezultatele sunt folosite pentru a măsura 
evoluţia şi succesul copiilor. Este foarte important ca evaluarea să se bazeze pe aspectele ei formative pentru 
a întări şi a susţine interesul copiilor către învăţare, dar şi să-i dirijeze către acumularea a cȃt mai multor 
cunoştinţe. Instrumentele de evaluare online pentru cadrul didactic reprezintă o parte obligatorie a învăţării 
la distanţă.  

 Evaluarea în învăţarea online se poate aplica pe toate dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: 
iniţială, formativă şi sumativă. 

 Cea mai utilizată metodă de evaluare online sunt testele de tip chestionar care pot conţine itemi cu 
răspunsuri de tip “adevărat/fals”, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă, unirea imaginilor cu 
texte.  

 Portofoliul este “o metodă de evaluare complexă, longitudinală proiectată într-o secvenţă mai lungă 
de timp care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate”.(Constantin Cucoş, 2008, p. 140 ). 

 „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă 
de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000, 225-226).  

 Portofoliul este un metodă care se poate folosi în cadrul evaluării sumative şi permite aprecierea 
nivelului de învăţare al elevului în raport cu achiziţiile dobȃndite în perioade de timp mai mari (semestru, 
an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ).  

 O altă metodă de evaluare online este evaluarea cu ajutorul comunicării prin intermediul 
calculatorului ca mijloc de transmitere a comentariilor pe marginea temelor de genul compunerilor, 
portofoliilor, referatelor. Participarea activă la discuţii a elevilor este o metodă de evaluare online. 

 Ȋnvăţarea şi evaluarea bazată pe proiect, cu folosirea media, le place elevilor, iar creativitatea lor este 
extraordinară. 

 Profesorii au la dispoziţie platforme educaţionale utilizate în învăţămȃntul online în procesul de 
predare-învaţare-evaluare. 

 Google Classroom este o platoformă educaţională unde se pot realiza întȃlniri şi se poate discuta cu 
elevii pe Meet video. Aici pot fi trimise şi corectate temele și se poate oferi feedback direct fiecărui elev. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.). Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

 Se zice că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl folosesc. De aceea, este bine să 
explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru. 
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 În contextul online, implicarea este categoric esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA INFORMATICA 
  

 PROF. ADAM DOINA IOANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea şcolară modernă trebuie să-l ajute pe elev să-şi descopere potenţialul de învăţare, de 

formare şi dezvoltare, să se autoidentifice.  
Profesorii de informatică vor pune accentul pe caracterul pozitiv şi dinamic al evaluării, prin stabilirea 

progresului în formarea şi dezvoltarea de competenţe. Este importantă aplicarea sarcinilor de integrare a 
cunoştinţelor din diferite compartimente ale disciplinei, precum şi formarea sistematică a deprinderilor de 
a opera cu instrumentele moderne de evaluare: fişe de lucru, teste de evaluare cu feedback imediat, proiecte, 
portofolii, etc. 

Formele de evaluare vor fi alese în dependenţă de obiectivele planificate şi de specificul conţinutului 
studiat. Există posibilitatea de utilizare a resurselor educaţionale digitale pentru testările asistate de 
calculator, atât local, cât şi on-line. 

În procesul de evaluare se va avea în vedere asigurarea caracterului formativ al acesteia, iar la 
elaborarea instrumentelor de evaluare vor fi valorificate rezultatele observării sistematice a activităţii 
elevilor, portofoliul individual, proiectele realizate individual sau în echipă etc. 

Pentru stimularea lucrului în echipă, se recomandă realizarea unor proiecte pe o temă dată, pe 
parcursul a 2-3 ore și prezentarea în fața colectivului de elevi a produselor realizate, încurajând procesul de 
autoevaluare. se recomandă lucrul pe proiecte cu teme interdisciplinare, care să stimuleze creativitatea 
elevilor; de exemplu, proiectarea unui joc educativ în care elevii să exerseze tabla adunării sau tabla 
înmulţirii sau chiar sarcini de lucru mai complexe din domeniul matematicii; ilustrarea grafică a unui text 
literar studiat la limba română sau la o limbă străină; crearea unui test simplu de evaluare bazat pe cunoştinţe 
de geografie, biologie sau istorie; crearea unei poveşti şi transpunerea acesteia în format digital, crearea 
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unui joc cu valențe didactice util pentru însuşirea unor cuvinte dintr-o limbă străină sau a unor reguli 
gramaticale, realizarea unui colaj de imagini cu colegii de clasă sau de la activităţile şcolare şi extraşcolare 
ale clasei, crearea unor personaje sau modificarea unor personaje şi integrarea acestora în proiecte mai 
complexe etc. 

În baza activităţilor de evaluare se obţine motivarea elevilor şi recepţionarea unui feed-back continuu, 
care permite corectarea operativă a procesului de învăţare; stimularea autoevaluării şi evaluării reciproce; 
evidenţierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale. 

Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pentru a permite o 
individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor evaluaţi. Metodele folosite pentru evaluarea 
continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode interactive: studii de caz, lucrări practice, proiecte, 
testări interactive asistate de calculator. Activităţile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul 
în care aceştia vor fi informaţi de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare 
(bareme/grile/criterii de notare), condiţiile de realizare a activităţii. Realizarea evaluării continue permite o 
apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor, precum şi a progreselor înregistrate de aceştia. 

Utilizarea competentă a instrumentelor şi a formelor de evaluare este o premiză atât a obţinerii unor 
informaţii relevante privind calitatea actului didactic, cât şi o pârghie motivaţională a învăţării. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
AGOP ANA-MARIA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, BACĂU 

 
Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie, ea însoţeşte învăţarea, fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a 
termenului, definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce 
intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu 
mecanismele sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței 
instruirii. Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice 
moment să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, 
intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului 
sistem instructiv-educativ. 

 Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi: stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; măsurarea rezultatelor aplicării 
programei; evaluarea rezultatelor. Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, 
continuă şi finală. 

 Contextul socio-sanitar actual implică adaptarea procesului instructiv-educativ la mediul de învățare 
online. Prin intermediul tehnologiilor media, educatorul își asumă un rol complex care presupune din partea 
lui o serie de abilități: 

-  în primul rând, educatorul trebuie să stăpânească o bună strategie de comunicare cu adulții 
responsabili de creșterea și educația preșcolarului;  

- În al doilea rînd, el trebuie să dețină tehnologia necesară (smartphone, tabletă, laptop, desktop) și 
abilitatea de a o folosi;  

- Și nu în ultimul rând, educatorul trebuie să adapteze probele de evaluare( probe scrise, probe 
practice, probe mixte) la modalitatea de transmitere și receptare online.  

Prin noţiunea de „scris“ pentru preşcolari, înţelegem exerciţiile grafice, scrierea de simboluri, de litere 
izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mână sau de tipar. În această formă de evaluare se pot încadra jocul 
didactic şi jocul spontan al copiilor. Avantajele lor sunt că reduc starea de încordare şi neîncredere resimţite 
de unii copii faţă de cerinţa de a rezolva sarcini şi trăirea subiectivă a efortului. 

În cazul învățarii online, o importanță majoră o are capacitatea educatorului de a capta și menține 
interesul copiilor. În cazul preșcolarilor, psihologii recomandă preponderența metodei de învățare 
asincrone. În această situație, educatorul propune copiilor resurse pedagogice și activități diverse. 
Activitățile se desfășoară prin intermediul părinților și realizarea lor e condiționată de mai mulți factori: 
programul de lucru al părinților, disponibilitatea copiilor (starea de sănătate fizică sau emoțională). 
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Realizarea activităților de către copii presupune, în prealabil, o consiliere metodică a părinților, prezentarea 
unor sugestii de realizareși desfășurare. Educatorul are rolul de a evalua activitățile copiilor la scurt timp 
după vizualizarea lor prin intermediul tehnologiei. El trebuie să ofere feedback atât părinților, pentru 
activitatea de supraveghere și îndrumare, cât și copiilor, pentru produsul muncii lor. Mediul online și 
învățarea asincronă limitează modalitățile de evaluare; educatorul se poate înregistra audio pentru a face o 
apreciere verbală a activității preșcolarului; poate folosi animațiile de pe diferite aplicații drept răspuns non-
verbal sau un cod de stickere colorate sub forma unor simboluri ( steluţe, buline, flori, etc.) de diferite 
culori. Fiecare simbol indică gradul de apropiere sau discrepanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele obţinute. 

Sub formă de concluzie, tehnicile de evaluare în învățarea online sunt variate și numeroase și trebuie 
adaptate în funcție de necesitățile și disponibilitățile materiale ale participanților la acest proces, respectiv 
educator-părinte-preșcolar. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ALBERT ANDREA 

 
“Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre” Sydney J. Harris 
 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

 În mod curent prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului 
proces de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-
învăţare 

 Evaluarea modernă față de cea tradiționțlă este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea 
rezultatelor și nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii 
și măsuri ameliorative ce pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de valoare, totodată 
acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale invățării școlare. 

 Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și 
de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și 
comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere. Evaluarea este în 
responsabilitatea profesorului, iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să 
asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

 În oricare din formele de evaluare cea tradițională sau modernă, în momentul realizării structurii 
testului de verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, 
înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la 
dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi 
dispuși să explorăm. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate, utilizând diferite metode de evaluare, cum 
ar fi: 

 Eseuri – ajută la utilizarea creativităţii și este potrivit pentru discipline umaniste, în schimb este 
dificil de evaluat cu obiectivitate și greu de implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării 
automate. 

 Teste de tip chestionar – Aceste tipuri de chestionare pot fi cu răspunsuri “da/nu” (true/false), 
răspunsuri multiple (multiple choice). În cadrul acestor teste nu se pune accent pe creativitate, în schimb 
are un nivel înalt de obiectivitate. Din partea profesorilor presupune efort în pregătirea 
întrebărilor/răspunsurilor și are aplicabile în orice domeniu. 

 În contextele online, implicarea educabililor este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă 
a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.  
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EVALUAREA ONLINE  

 PROVOCARE PENTRU PROFESOR ȘI PENTRU ELEV 
 

PROF. ALBU DOINA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNĂRII” 

MOLDOVA NOUĂ 
 
Dintre multiplele provocări la care este supus profesorul zilelor noastre, învățarea online este cea care 

a necesitat eforturi deosebite, atât în ceea ce privește asigurarea suportului digital pentru a putea fi realizată, 
cât și referitor la adaptarea demersului didactic la noile condiții. Experiența redusă a cadrelor didactice în 
domeniul predării-învățării-evaluării online este un mare impediment în realizarea unui act educațional de 
o calitate comparabilă cu cea obținută prin utilizarea strategiilor didactice tradiționale, cu atât mai mult cu 
cât lipsesc, de cele mai multe ori, îndrumările clare în această direcție sau exemplele de bună practică venite 
din partea celor cu o experiență mai mare în învățarea online. Sala de clasă a fost înlocuită cu un spațiu 
virtual, în care profesorul poate acționa cu ușurință doar dacă deține competențele digitale necesare pentru 
a înțelege modul de funcționare a diferitelor platforme puse la dispoziția școlilor începând din luna martie 
a acestui an. În absența unor cursuri de formare eficiente care să dezvolte aceste competențe, profesorul se 
vede nevoit să-și găsească singur soluțiile care să-i faciliteze activitatea în mediul online. Deși volumul de 
muncă depusă pentru proiectarea unei lecții în mediul virtual este sporit, cadrul didactic nu are certitudinea 
că ceea ce face este bine. 

 Dacă lucrurile par să se reglementeze în ceea ce privește predarea, prin suportul oferit cadrelor 
didactice pe pagina de sugestii deschisă de Ministerul Educației pe digital.educred.ro, prin programul 
Teleșcoala, prin atelierele CRED desfășurate prin videoconferință, prin resursele educaționale deschise 
puse la dispoziție de ISJ etc., evaluarea rămâne un aspect sensibil, ridicând multiple probleme, pornind de 
la modalitatea de realizare până la obiectivitatea acesteia. Trecerea bruscă de la evaluarea față în față la cea 
desfășurată în zona digitală îl pune pe profesor în situația de a alege metodele și instrumentele de evaluare 
potrivite. 

 Componentă esențială a procesului instructiv-educativ, evaluarea, în cele trei forme tradiționale 
(inițială, continuă, cumulativă), îi oferă profesorului oportunitatea de a cunoaște nivelul de pregătire al 
elevului, de a înregistra progresele făcute de acesta, de a aprecia rezultatele învățării în relație cu obiectivele 
propuse. Deși contextul evaluării în perioada actuală e altul, ea trebuie să rămână la fel de flexibilă, 
echidistantă, obiectivă ca și cea tradițională, însă criteriile și metodele de evaluare ar trebui reconsiderate. 
Pentru că nu profesorul nu știe dacă învățarea la distanță este una temeinică, se impune necesitatea 
regândirii activității de evaluare, a aplicării celor mai adecvate metode, astfel încât feedbackul obținut să 
permită îmbunătățirea predării și a învățării. 

 La disciplina predată, limba și literatura română, ciclul gimnazial și liceal, am utilizat atât evaluarea 
orală, cât și pe cea scrisă, cu precizarea că activitatea online s-a desfășurat prin intermediul platformelor 
classroom și google.meet. Prin observarea sistematică a elevilor am avut în vedere prezența lor în clasa 
virtuală, frecvența cu care și-au postat temele pe platformă, încadrarea în termenele limită, corectitudinea 
realizării temelor. 

Evaluarea orală a fost realizată fără probleme deosebite, prin punerea de întrebări și primirea de 
răspunsuri în timpul activităților de pe google.meet. Ea a oferit posibilitatea de a corecta unele erori și de a 
clarifica anumite noțiuni insuficient înțelese de elevi, lăsându-le acestora o mai mare libertate în formularea 
răspunsurilor, în manifestarea creativității și originalității. Interacțiunea profesor-elev nu mai este însă 
aceeași, ca în cazul cursurilor față în față, căci de cele mai multe ori relaționarea a fost oarecum îngreunată 
de faptul că elevii au preferat să se ascundă în spatele monitorului, nepornindu-și camerele, astfel încât 
comunicarea nonverbală, atât de sugestivă pentru profesor în a aprecia gradul de înțelegere a explicațiilor 
oferite, a lipsit mai mereu. Totuși, participarea la discuțiile online atunci când au fost verificate temele sau 
lecțiile predate anterior a fost benefică, reușind să înlăture aspectele neclare pentru cei mai mulți dintre 
elevi. În plus, temele postate pe platformă au fost corectate și i s-a oferit fiecărui elev un feedback direct. 
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În privința evaluării scrise, aceasta presupunând un grad mai mare de obiectivitate în perioada când 
cursurile s-au desfășurat la școală, nu există certitudinea că elevul a rezolvat testele/chestionarele aplicate 
singur sau fără a consulta surse de inspirație, așadar gradul de corectitudine, cel mai probabil, a avut de 
suferit. Apelând la Google Forms, am creat ca instrumente de evaluare online chestionare bazate pe întrebări 
cu răspuns scurt, de tip paragraf, cu alegere multiplă etc., aceste quizuri fiind mai degrabă aplicabile lecțiilor 
de limbă de la clasele de gimnaziu, oferind avantajul unui evaluării imediate, cu vizualizarea și memorarea 
punctajelor. Însă la lecțiile de literatură, care pun accent pe creativitate, având un grad mai mare de 
subiectivitate, implementarea într-un sistem de evaluare online în vederea evaluării automate e mai greu de 
realizat. 

Am preferat ca metode de evaluare proiectul și portofoliul electronic. De exemplu, la clasa a IX-a am 
propus proiectul ,,Personalitatea lui Ștefan cel Mare oglindită în literatură”, prezentându-le și explicându-
le elevilor sarcinile de lucru, recomandându-le bibliografia necesară, indicând termenul limită și 
modalitatea de prezentare a proiectului: înregistrarea prezentării și postarea înregistrării pe platformă. În 
evaluarea acestui proiect am avut în vedere atât calitatea proiectului, cât și calitatea activității desfășurate 
de elevi, procesul parcurs de ei în realizarea proiectului. 

Portofoliul electronic, ca modalitate de evaluare alternativă, mi-a oferit posibilitatea să am o viziune 
de ansamblu asupra activității online a elevilor. El a inclus temele de casă, notițele elevilor, fișele teoretice 
puse la dispoziție pe platformă, fișele de lucru, eseurile întocmite de aceștia, PPT-urile etc., fiind evaluat 
conform criteriile stabilite inițial. 

În ciuda unor neajunsuri, incluzând dificultățile tehnice întâmpinate (slaba conexiune, absența unor 
device-uri), dar și lipsa obișnuinței elevilor de a învăța cu ajutorul tehnologiei și a profesorilor de a 
preda/evalua apelând la mijloacele digitale, învățarea online a reprezentat o experiență interesantă, deseori 
plăcută, dacă am face abstracție de cauza care a generat-o. Depinde de fiecare dintre noi, cadre didactice 
sau elevi, dacă vom înțelege că școala viitorului nu poate exista fără sprijinul noilor tehnologii, de aceea nu 
ne rămâne decât să ne facem din ele un prieten și un partener de nădejde în procesul de predare-învățare-
evaluare.  
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LIMITELE EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 – PROIECTUL ”METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE” 

-EDIȚIA 2020 – 

 

INST. ALDEA IONELA 

(ȘCOALA GIMNAZIALA ”EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, 

 COMUNA DUMBRAVEȘTI – PRAHOVA) 
 

 Odată cu apariția noului coronavirus și cu instalarea pandemiei, școala din întreaga lume s-a lovit de 

nevoia de instrumente noi pentru facilitarea lucrului cu elevii în mediul online. 

 Dacă mijloacele de predare-învățare s-au dovedit a fi la îndemâna oricărui profesor familiarizat cu 

noile tehnologii informatizate, instrumentele de evaluare online par a ridica destul de multe semne de 

întrebare. Cât de relevante și eficiente sunt acestea în evaluarea elevilor? În ce măsură indică aceste metode 

și tehnici achizițiile copiilor? Nivelul lor de acuratețe poate permite notarea și clasificarea elevilor? Cât de 

des pot fi acestea folosite? sunt doar câteva dintre întrebări. 

 O multitudine de aplicații online stă la dispoziția cadrelor didactice pentru crearea de quizz 

(Platforma Asq, 24edu, wand.education, Nearpod.com, Wardwall, Kahoot etc.), realizarea unei cărți pe 

StoryJumpers, editare foto-video și altele. Aceste aplicații vin cu avantaje precum comprimarea resurselor 

de timp, posibilitatea primirii unui raport detaliat al rezultatelor elevilor, oferirea unui clasament al 

punctajelor obținute, interactivitatea. În ceea ce privește minusurile acestor aplicații pentru evaluarea 

online, se pot enumera următoarele aspecte: posibilitatea fraudării testului de către elevul ”ascuns” în 

spatele unui ecran, limite în ceea ce privește viteza de conectare în funcție de locația elevului, petrecerea 

unui timp în plus în fața ecranelor, disponibilitatea limitată a elevilor, a părinților dar și a cadrelor didactice 

pentru abordarea acestor instrumente la clasa virtuală etc. 

 Deși pe copii îi atrage abordarea a tot ce este online, este bine să fie folosite cât mai mult și resursele 

fizice, de exemplu realizarea portofoliilor online (pe o durată mai lungă de timp), clasica observare 

sistematică ori aplicarea unui joc ce le verifică în mod ludic achizițiile.  

 De preferat ar fi să îi ținem cât mai puțin timp pe copii cu ochii în monitor, mai ales pe cei mai mici, 

în detrimentul mutării întregului proces de predare-învățare-evaluare în online. În fond, prin educație se 

urmărește dezvoltarea armonioasă a copilului, în scopul contribuției la o societate responsabilă, sănătoasă, 

morală. 

Noiembrie 2020 
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EVALUAREA ONLINE 

 
ALECU-POIENARIU MIRUNA-IULIANA 

 
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

 Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 
transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri binedeterminate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structuratde activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

 
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 

și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută 
instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece 
comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă 
tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 

Câteva instrumente de evaluare online pot fi: 
 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți copiilor etc. 

 
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți copiii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
 
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
educatorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru copii. Copiii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Copiii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

 
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 

itemi de teste. 
 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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EVALUARE ÎN ON-LINE 

 
 ÎNV. ALEXANDRU ANTONETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PICTOR NICOLAE GRIGORESCU”  
ORAȘ TITU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 
Nu m-am gândit niciodată că vom fi puşi în situaţia de a lucra on-line cu elevii. Nu m-am gândit 

niciodată că se pot face ..altfel” de activităţi într-o altfel de predare. Am fost pusă în situaţia de a gândi 
activităţi la care să poată participa toţi elevii. Nu a fost uşor având în vedere vârsta mică a elevilor mei. Am 
avut nevoie de susţinerea părinţilor deoarece un copil de clasa pregătitoare are nevoie sprijin pentru a putea 
desfăşura activităţile didactice.  

Am avut şi eu nevoie de susținerea și încurajările tuturor că totul va fi bine și că tot ceea ce facem 
este bine! Bine pentru mine, bine pentru copiii noștri! Am început Școala de Acasă cu optimism că Totul 
Va Fi Bine. Am început cu o aparentă siguranță de sine că tot ceea ce fac este bine. Am avut libertatea din 
lume să desfășor orice tip de activitate cu elevii mei. 

 Am învățat multe lecții în această perioadă: 
-am învățat că cei mici au un mod anume de a face față situației;  
-am învățat că putem aborda ,,altfel" conținuturile programelor și să obținem rezultate foarte bune;  
-am învățat să avem mai multă încredere în noi;  
-am învățat lucruri multe din experiența colegilor de grup, din sfaturile celor din jur, din tot ceea ce a 

însemnat proiectul CRED ;  
-am învățat că putem ,,crește împreună" 
Prezint în continuare câteva din activităţile on-line desfăşurate cu elevii aflaţi în primul an de şcoală. 

Una dintre teme a fost ”Experimențe cu reacţie şi distracţie”. Fiecare copil a fost anunţat ce materiale trebuie 
pregătite. Pe ZOOM, am realizat 2 experimente: eruperea unui vulcan şi combinarea culorilor primare. 
Copiii experimentau în acelaşi timp. Paşii au fost parcurşi gradual însoţiţi de explicaţii astfel încât să le fie 
stimulată curiozitatea pentru ştiinţă. Am accentuat că pentru unele experimente copiii au nevoie de sprijinul 
adulţilor. Imediat după sesiunea ZOOM mulţi dintre ei au realizat şi alte experimente care au fost 
împărtăşite pe gruplul de WhatsApp. 

Beneficiile copiilor au fost următoarele: cea mai bună combinație de joacă, socializare și învătare! 
Copiii au învăţat cât de ofertante sunt natura și mediul înconjurător. Implicarea directă a îmbogăţit 
cunoştinţele despre fenomene ,,neobişnuite”. Au pus întrebări, au speculat, au văzut ce și cum se întâmplă 
practic. 

Abordând teme ce țin de natură și mediul înconjurător pe înțelesul celor mici, am reuşit să analizăm 
și să tragem concluzii pe baza observațiilor făcute în timpul experimentelor. În felul acesta am fixat bine 
noțiunile și cunoștințele învătate.  
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O altă activitate a fost când am plecat cu toţii într-o ”Excursie virtuală”. Am propus elevilor să 

mergem în vizită la muzeul ”Casa argintarului” - linkul http://www.360x.ro/muzee împreună cu părinţii. 
Le-am explicat cum să procedeze şi ce sarcini au de îndeplinit (găsirea unei săli, descoperirea şi numărarea 
unor obiecte, alegerea unui tablou şi reproducerea lui).  

Am stabilit următorii paşi pentru a avea o activitate de succes: 
• click pe linkul muzeului.  
• click pe săgeata albă, vizitarea muzeului și descoperirea ”Sălii de conferințe”.  
• rotirea ecranului telefonului dreapta/stânga/ sus/jos și numărarea unor obiecte ( lumânări aprinse) 

din sală.  
• alegerea unui tablou de pe pereții sălii și pictarea lui.  
Astfel am desfășurat o activitate integrată foarte interesantă. La următoarea întâlnire elevii au povestit 

cum a fost în excursia virtuală şi au prezentat tabloul desenat de ei argumentând așa cum s-au priceput 
alegerea. 

Au fost multe beneficii atât pentru copii, pentru părinți și pentru mine. Copiii au fost atrași să intre în 
atmosfera culturală a muzeului printr-o vânătoare de indicii. Au înţeles ce înseamnă o expoziţie. Au fost 
încurajați să emită teorii legate de felul în care gândea pictorul când a realizat tabloul ales. Ca şi cadru 
didactic am ajuns la concluzia că muzeele pot deveni spații perfecte pentru orele de studiu interactive. 

Ultima activitate la care mă opresc este pe tema ”Călătoresc în Univers”. Activitatea a urmărit ca să 
înţelegă fiecare copil cum se formează ziua, noaptea şi anotimpurile. Ne-a fost de ajutor Paxi. Am vizionat 
videoclipul https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co . Am folosit aplicaţia Nasa Selfies şi am 
devenit cu toţii cosmonauţi. Activitatea a continuat cu realizarea unui copac care să treacă prin toate cele 
patru anotimpuri. Elevii au descoperit că Soarele este sursă de lumină şi căldură. Au înţeles de ce apar 
schimbările în natură.  

 
 
Predarea integrată se dovedește încă o dată că este cea mai bună soluție de a depăşi cadrul formal al 

şcolii. A învăța să știi, a învăţa să faci, a învăţa să munceșți împreună cu ceilalți, a învăţa să fii creativ, 
a învăţa să împărtăşeşti reuşitele, a învăţa să înveţi de la alţii constituie profilul cadrului didactic în 
societatea de astăzi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ALEXANDRU-GRUIA FLORIANA,  

CN MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM. VÂLCEA 
 
Modul în care profesorii furnizează informații, interacționează cu elevii și evaluează învățarea este 

mult diferit într-un mediu virtual de învățare. Educația online necesită mai multă independență, astfel încât 
elevii trebuie să poată învăța cel puțin o parte din material atunci când profesorii sunt indisponibili. 
Cursurile online din ce în ce mai sofisticate abordează multe dintre aceste diferențe, dar numai atunci când 
profesorii folosesc instrumentele potrivite în circumstanțele potrivite.  

Profesorii începători în predarea online adoptă ocazional o abordare tehnologică mai întâi a 
planificării instruirii. Această perspectivă poate complica procesul de predare și poate duce la rezultate mai 
slabe ale învățării. Jared Stein, vicepreședinte de cercetare și dezvoltare la Canvas by Instructure, sfătuiește 
profesorii online să acorde prioritate obiectivelor de învățare înainte de tehnologie. „Începeți cu gândul la 
final: ce doriți să fi realizat cursanții la sfârșitul cursului? Cum se vor schimba?” Domnul Stein a spus în 
timpul unui interviu cu OnlineEducation.com. „Veți dori să alegeți instrumentele care oferă cele mai bune 
oportunități de a învăța, practica și socializa cu cea mai mică cantitate de cheltuieli tehnice.” 

Odată ce profesorii identifică ce doresc să predea și prin ce metode, aceștia pot revizui tehnologiile 
de învățare online disponibile și le pot identifica pe cele care le completează cel mai bine obiectivele. Cu 
toate acestea, nu toate cursurile online sunt structurate în același mod: acolo unde unele permit o mare 
flexibilitate de programare, altele se străduiesc să recreeze online un mediu de curs mai tradițional. 
Profesorii trebuie să ia în considerare acești factori atunci când aleg instrumente și metode de instruire. 

 
Demonstrațiile 
Predarea prin prezentare este la fel de răspândită în cursurile online ca și cursurile tradiționale. 

Demonstrațiile sunt un pilon atunci când vine vorba de a transmite anumite concepte și procese. Acestea 
sunt, de asemenea, printre metodele de instruire îmbunătățite de mediul virtual de învățare. Instructorii 
online încarcă frecvent demonstrații video înregistrate, iar elevii pot revizui aceste clipuri de câte ori este 
necesar pentru a stăpâni lecția. 

 
Simulările 
Simulările oferite într-un mediu digital realist permit studenților online să își testeze abilitățile 

practice și cunoștințele de la distanță. Aceste experiențe virtuale sunt aplicabile în mai multe domenii și 
discipline, astfel permițând fixarea conceptelor cheie și explorarea lor într-un context real. 

 
 
Jocurile 
La fel ca simulările, jocurile permit elevilor online să câștige experiență practică într-un mediu digital 

accesibil. De asemenea, pot crește participarea studenților, deoarece ele sunt mai atrăgătoare și mai puțin 
stresante decât simulările. Instructorii online pot folosi clasamente și alte instrumente motivante pentru a 
introduce o competiție prietenoasă și, la rândul lor, motiva elevii să stăpânească orice abilități și concepte 
pe care jocul este menit să le transmită. 

 
Studiile de caz 
Studiile de caz sunt o altă metodă de instruire care plasează elevii într-un rol activ de învățare, 

promovând în același timp cercetarea, rezolvarea problemelor și abilitățile cognitive la nivel înalt. Atunci 
când sunt utilizate într-un mod colaborativ, aceste exerciții prezintă o altă oportunitate pentru elevii online 
să se conecteze și să învețe unul de la altul. Poate fi util ca instructorii să sugereze resurse online de 
încredere pe care elevii le pot consulta pentru informații. Studiile de caz funcționează bine în cursurile 
online și nu necesită prea multă pregătire.  
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Proiecte de învățare  
Învățarea bazată pe proiecte încurajează elevii să practice multe dintre aceleași abilități ca și studiile 

de caz în timp ce rezolvă activ problemele. Proiectele sunt, de obicei, de natură colaborativă: echipele de 
elevi online pot folosi programe de documente colaborative precum Google Drive pentru a-și gestiona 
munca și pentru a partaja informații. Discuțiile și forumurile în grupuri mici pot de asemenea să devină o 
placă de sondare pentru teorii și discuții. 

 
Predarea cursurilor online pentru prima dată necesită o perioadă de ajustare; profesorii trebuie să fie 

capabili să evalueze cât de bine funcționează o metodă de instruire și să se adapteze în consecință. Profesorii 
care predau cursuri la clasă pot evalua succesul instruirii prin testare, întrebări ale elevilor și feedback vizual 
în timpul prelegerilor. Instructorii online pot, de asemenea, să evalueze diverse metode de predare prin 
evaluări și comunicări ale elevilor, dar acestea oferă o măsurare mai puțin subiectivă a succesului. 

Sistemele de management al învățării pot monitoriza progresul și comportamentele fiecărui elev și 
apoi le pot compila pentru examinarea instructorului. Datele, numite analize de învățare, îi spun 
profesorului cât de des se conectează elevii, cât timp petrec la fiecare sarcină și cât de bine stăpânesc 
materialul. O astfel de urmărire poate fi valoroasă. Analiza învățării îi ajută pe profesori să identifice rapid 
domeniile de interes în orice moment, astfel încât să poată ajusta metodele de predare, materialele de curs 
sau obiectivele în consecință.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
* “Design your course”, Design & Teaching, Teaching Excellence & Educational Innovation, 

Carnegie Mellon 
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EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE, UTILIZÂND 

INSTRUMENTELE GOOGLE 
 

PROF. ALEXANDRU LAURA-MIHAELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ, COMUNA CRASNA, JUD. GORJ 

 
 Învățarea în mediul virtual necesită resurse suplimentare pentru eficientizarea timpului și pentru 

fixarea cunoștințelor mai rapid, astfel încât elevul să nu fie afectat pe termenul lung din cauza timpului 
petrecut în fața ecranului. Pentru activitatea de evaluare și fixare a cunoștințelor am ales a detalia 
instrumentul pus la dispoziție de compania google, accesibil prin intermediul Google Drive.  

Google Forms(formulare google) poate fi folosită pentru a aduna și analiza date atât de către 
profesori cât și de către elevi. Aplicația poate fi accesată atât din google drive, cât și din 
forms.google.com/create sau din gmail, apăsând pătratul din punctulețele aflate în colțul dreapta sus, 
lângă setări. 

Se pot crea mai multe tipuri de întrebări. Pe lângă tipurile obișnuite de întrebări precum cele cu 
variante multiple de răspuns sau cu introducere de text, există și cele mai avansate precum cele cu 
casete de selectare sau cu scale. Se pot adăuga videoclipuri și imagini pentru a însufleți formularele. 
Prin intermediul aplicației oferită de gSuite for Education, Google Classroom, în momentul creerii 
temei se poate adăuga un timp limitat care să îi împiedice pe elevi să apeleze la materiale ajutătoare 
care să le ofere răspunsul corect. 

Răspunsurile pot fi colectate, fiecare răspuns fiind stocat atât în Formular cât și separat în Foi 
de calcul Google. Acestea pot fi salvate fie într-o nouă Foaie de calcul Google creată special pentru 
formularul Google sau pe o foaie de calcul existentă. 

După ce se crează formularul, se poate trimite celorlalte persoane pentru a-l completa. Când se 
dă clic pe Trimiteți formularul, se generează un link public pentru ca formularul să fie văzut cu 
ușurință de ceilalți. Acest link se poate adăuga în rețelele sociale direct din interfața de trimitere a 
formularului sau unui număr limitat de persoane, trimițând invitații către anumite adrese de e-mail. Se 
poate alege ca formularul să fie editat și de alte persoane în afară celui ce l-a creat, în acest caz trebuie 
selectaț: Fișier- Adăugați colaboratori. 

La final, când se dă clic pe trimiteți din formularul Google, răspunsul său este colectat într-o 
foaie Răspunsuri, în cazul în care aceasta este destinația care se alege pentru răspunsuri. Pentru fiecare 
răspuns primit se adaugă un rând nou în foaia de lucru. Când se afișează Rezumatul răspunsurlor din 
foaia de calcul Răspunsuri, se poate obține un grafic rapid al rezultatelor. 

Așadar Formulare Google au avantajul de a scurta din timpul corectării lucrărilor oferind rezultat 
imediat. Dezavantajul pe care îl are constă în limitarea verificării răspunsului corect, întrucât 
recunoaște numai varianta/ele introduse de către creator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. https://formare.eduapps.ro/cursuri/google/formare-despre-notiunile-de-

baza/lectie/publicati-va-chestionarele-online-folosind-google-forms/ 
2. https://classroom.google.com/u/2/w/MTM2NTcyNTI1MjIx/tc/MTM2NTcyNTI1MjI4 
3. https://classroom.google.com/u/1/c/MTc4NDI0MDY0NjYz 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ALEXANDRU STELUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 7 
LOC. GALAȚI, JUD. GALAȚI 

 
De ce evaluăm? Cum evaluăm? Dar cum evaluăm în on-line! 
Sunt întrebări la care deseori căutăm răspunsuri adecvate. Evaluăm pentru a descoperi competențele 

acumulate sau nu ale elevilor într-o perioadă de timp. Este necesar să ne orientăm reflecţia asupra 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi 
acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, stimulative, 
eficient, incitant 

În mare parte în literature de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
a). Metode tradiționale:  
 probe scrise: din punctul meu de vedere această metodă iesă din discuție pentru instrumentele on-

line. 
 probe orale: comunicarea video-audio unu la unu sau pur și simplu camera web în grupurile de pe 

Zoom sau Skype și mai nou Google Classroom unde elevul evaluat să poată răspunde la intrebări. 
 probe practice: copiii se pot filma în timp ce lucrează la un experiment și filmulețul realizat il pot 

atașa pe platformă ca și temă realizată.  

b). Metode moderne: 
 proiectul reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă 
mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 
Am reușit să lucrez cu elevii mei diferite proiecte pe echipe cu aplicația Jamboard. Lucru în echipă îi ajuta 
să fie cât mai creativi și empatici unii cu ceilalți. 

 referatul, putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și 
evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora 
și o poate posta on-line de asemenea. 

 portofoliul este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai 
lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). Am bucuria de-a participa la un curs de perfecționare unde am aflat despre 
aplicația Storyjumper.com. Mi s-a parut extrem de atractiv și util pentru realizarea portofoliului, programul 
permițând elevilor să-l creeze ca o carte. 

 observarea sistematică a comportamentului și autoevaluarea: după opinia mea nu cred că există 
(sau cel puțin nu am descoperit eu încă) nici o ideecum s-ar putea face atât observarea și autoevaluarea în 
mediul on-line. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Editura Polirom. 
2. Manolescu, M.. (2005). Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Bucureşti: Meteor Press. 
3. Joiţa, E.. (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare 

cognitivconstructivistă. Bucureşti: E.D.P. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF ALIONESCU CLAUDIU  
 

Educatia fizica ca si celelalte discipline de altfel au suferit modificari majore in ceace priveste modul 

de desfausre a orelor si implicit metodele de evaluare si notare.  

Astefel au aparut o serie de metode noi care au perims o oarecare imagine a tot ceea ce insemna 

evaluarea si notarea in noul sistem de invatamant, din sufrafgerie cum este cazul educatiei fizice. 

O prima metoda destul de folosita este testare vizulala in special pentru exercitiile de forta 

(genufexiuni, flotari, abdomene) chiar si oarceum asemataoare cu ceea ce desfasuram si in sietemul classic: 

elevii executa un set din exercitiile indicate in fata camerei la semnalul profesorului care numara si 

cronometreaza executia, urmand a efectua notarea in baza beremului indicat de ministerul de resort. 

Una dintre metodele noi aparute, o reprezinta cehstionarele fie cele cu varinate de raspuns multipul( 

din care una este cea corecta) fie cele cu spatii libere ce urmeaza a fi completate cu raspunsul correct, 

intrebarile fiind normal din domeniul educatie fizice. O categorie aparate o reprezinta chestionarele cu 

imagini ce reprezinta un obiect sau material cu care s-a lucrat la ora( tipuri de minge, aparate) sau jocuri 

sportive ce trebuie recunoscute, chestionare ce au avut un impact destul de bun la clasele primare. 

O alta metoda o reprezinta completarea de rebusuri sau integrame folosid exclusiv notiuni legate de 

ora de educatie fizica, foarte bine poate fi folosita la calsele V-VIII 

O ultima varinata ce ar putea fi folista se bazeaza exclusiv pe exerienta acumulta in perioada in care 

orele se desafurau in sistem normal: spre exemplu elevii sunt pusi in situataia unui professor de a conduce 

prin comenzi si demonstratii, o veriga sau o ora intreaga in sistem on line. 

Orocare ar fi varinata aleasa, mai important este ca elevii sa fie atrasi catre miscare in momentele 

cand orele se desfasoara on line. Miscarea chiar si intr-un spatiu de cativa metrii patrati nu poate avea decat 

beneficii. 
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EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE ȘI NECESITATE 

 
PROF. CLINCIU SIMONA-VIOLETA, 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU 
PROF. AMARFEI NADIA-MARIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU 
 
Zi de zi, în online, ne străduim cu toții, elevi și profesori deopotrivă, să ducem la bun sfârșit misiunea 

nobilă de a educa tânăra generație, adică școlarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar și al 
provocărilor medicale, sociale și profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necruțător și nevăzut. 

Munca în online, ne-a arătat tuturor, simpli cetățeni, medici, muncitori, profesori, vânzători, 
politicieni, patroni că suntem egaliși în fața bolilor, dar și în fața provocărilor sociale generate, amândouă 
deopotrivă, de contextul mondial generat în urma unei pandemii necruțătoare. 

Educația în online, însă, "a pus pe tapet" problema, deosebit de spinoasă, a lipsei condițiilor necesare 
desfășurării acesteia: dispozitive capabile să conducă ELEVUL în fascinanta lume a cunoașterii.  

Odată depășită bariera materială, se ajunge la contextul în care noi, dascălii acestui secol modern, ne 
punem problema modului în care realizăm, atât un transfer de cunoștințe cât mai eficient și util, dar și 
modalitatea în care să realizăm o evaluare cât mai obiectivă, aproape de adevăr, în favoarea elevilor noștri. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să prevaleze este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, 
experiența noastră dovedind că le place acest lucru. Creativitatea manifestată în astfel de situații este 
uluitoare. De la păpuși din pănuși de porumb la inimioare din fire textile roșii, galbene și albastre, paleta 
produselor, ce pot fi realizate de copii, este vastă și oferă acestora posibilitatea să-și manifeste creativitatea, 
spiritul inovator, să-și exerseze îndemânarea, dar și stimularea spiritului competitiv. Stau dovadă machete 
de căsuțe, cutii/ambalaje pentru produsele preferate, șifonierul asamblat după model, obiecte decorative 
pictate sau împletite cu fire textile și multe altele. 

Dar nu pierdeți din vedere natura academică a actului didactic în sine, adică teoria este, totuși teorie, 
iarî nmulte dintre cazuri nu se poate substitui abilităților practice. Rolul nostru, ca dascăli pentru viitori 
liceeni și studenți, este să îmbinăm, cu tact pedagogic, teoria cu practica, dar și utilul cu plăcutul…grea 
misiune și o provocare…deopotrivă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: platforme, aplicații, formulare online, chestionare 
interactive accesate în scopul apropierii elevilor de cunoștiințele teoretice prin folosirea memoriei vizuale, 
auditive, dar și tactile…căci ce poate fi mai folositor decât ceva realizat prin forțe proprii, aplicând 
cunoștințe acumulate/dobândite de-a lungul unei perioade de studiu. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

- ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;  
- ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;  
- în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi a resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
- o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;  
- o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt în strânsă legătură cu 
utilizarea comunicării prin computer, ca mediu de transfer, pentru a trimite şi a comenta pe marginea 
temelor de genul eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu 
răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, dezbateri 
online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol, portofolii, examene online (cu carte deschisă, structurate, 
cronometrate). 

Testele care evaluează procesele de învăţaresunt ca un indicator pentru procesele de predare şi 
învăţare. Acestea le permit elevilor şi profesorilor să verifice nivelul de reuşită. Lacunele şi nesiguranţa pot 
fi rezolvate prin sarcini suplimentare. 

Posibilităţi de testare: observarea elevilor în timp ce rezolvă o sarcină de lucru, examinare şi analiză 
atentă a sarcinilor realizate, discuţii individuale despre sarcinile realizate, întrebări despre modul în care a 
fost rezolvată o problemă, teste scurte. 

Evaluarea rezultatelor învăţării (sau evaluarea sumativă) este, pe scurt, o evaluare a rezultatelor 
elevului. Aceasta rezumă toate cunoştinţele şi competenţele dobândite. Se comportă ca un instrument de 
feedback pentru părinţi, elevi şi profesori. Evaluarea rezultatelor învăţării este utilizată în şcoli la toate 
disciplinele. Chiar dacă sunt necesare pentru notarea elevilor şi le oferă profesorilor informaţii selective 
despre performanţa generală a elevilor, acestea au diverse probleme. Ca mijloc de feedback, se folosesc 
notele, iar în legătură cu ele s-au emis, de-a lungul timpului, câteva impedimente, nerezolvate, dar prezente 
încă în actul educational. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme. Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 
responsabilităţi mai mari, dacă doresc să reuşească la cursurile online.  

Astfel, reușita actului educational, în complexitatea lui, depinde de o evaluare cât mai obiectivă, cât 
mai eficientă, dar și încurajatoare și motivantă pentru elevul care se dedică studiului, stă în online alături 
de colegi, prieteni, dar și alături de noi, dascălii lui.  
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 EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. AMARIEI MIHAELA  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” 
VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor și elevii săi. Cu 

toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de 
parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare, atât evaluarea sumativă cât şi formativă și 
oferă informaţii despre progres, ghidând învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitate începând cu perioada 
dificilă de la începutul pandemiei. În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, 
utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată 
pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi 
experienţa elevilor.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feed-back prin intermediul forumurilor 
de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică 
a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. 

În ajutorul evaluării online a elevilor vin câteva instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate cu succes. 
Una dintre aplicații este Quizizz care este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența 
unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, 
tabletă sau computer. Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: crearea unui test; căutarea unor teste 
create anterior; vizualizarea rapoartelor; colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; clase create 
sau importate de pe Classroom; domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau 
la mai multe clase). 

O altă aplicație interesantă este Wordwall, o aplicație unde se creează diverse activități interactive 
pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această 
aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori, înregistrarea putându-se face prin contul 
Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care 
să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up 
(încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Astfel, toți elevii vor fi implicați într-o mod 
interactiv în rezolvarea testului.  

Un alt instrument on-line pentru feed-back este KAHOOT, cu ajutorul căruia se creează teste 
interactive pentru copii. Profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează 
testul într-un timp limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește 
gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului 
sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Evaluarea online poate fi susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă ca şi evaluarea tradiţională. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre 
evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Astfel, evaluarea online poate fi 
utilizată ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare, ca o contribuţie la întregul proces de evaluare 
sau ca o componentă în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
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Mai mult, evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un 
grup din afară. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea 
sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte 
metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare.. Autoevaluarea şi evaluarea făcută de ceilalţi nu trebuie să fie congruente 
complet, dar ar trebui realizate în întâlniri comune, gândite şi discutate. Un elev nu se vede automat în 
acelaşi mod în care îl vede profesorul, însă punctele de vedere diferite trebuie expuse şi discutate. Astfel, 
aspectele necunoscute, perspectivele limitate sau imaginile fixe pot fi corectate. Elevii trebuie să înveţe pas 
cu pas cum să îşi estimeze propriile competenţe şi abilităţi, precum şi cum să dea feed-back celorlalţi elevi, 
cum să accepte feed-back-ul şi să îl discute. Autoevaluarea descrie capacitatea cuiva de a se estima şi de a 
trage concluzii. Este un instrument esenţial pentru sprijinirea autonomiei elevilor şi pentru îndrumarea lor 
departe de dependenţa absolută de feedbackul profesorilor. Elevii care se pot evalua pe ei înşişi au, în mod 
realist, o imagine mai bună asupra sinelui şi vor fi mai puţin în pericol să se simtă nesiguri.  

Cert este că învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea 
de a rezolva probleme. Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă asumarea unor 
responsabilităţi mai mari ale elevilor dacă aceștia doresc să aibă rezultate bune. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 
-NIVEL PREȘCOLAR- 

 
ED: AMĂRINEI ALISA-PETRONELA 

 
Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste necondiționată, siguranță și 

explorare. Știm deja că fiecare copil este unic în felul său și că el este cel care ne ghidează întotdeauna în 
procesul lui de învățare. Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se va desfășura în grădiniță, 
esențială în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional. 

 
În perioada pandemiei, „ȘCOALA ONLINE” a fost o provocare pentru toate cadrele didactice. Pe 

parcursul acestei perioade am încercat să am o relație cu părinții bazată pe comunicare. Am utilizat diverse 
aplicații pentru susținerea și evaluarea activităților. (Kinderpedia, Zoom, Facebook, WhatsApp) 

 
JOCURI ONLINE –sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 

simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online. 
JINGSAWPLANET-este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 

decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: 
www.jingsawplanet.com 

 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. 
Metoda de evaluare orală. Este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin 

întrebări / răspunsuri. Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul programului 
de instruire. Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: 

-conversaţia de verificare,  
-interviul ( tehnica discuţiei),  
-verificarea realizată pe baza unui suport vizual,  
-verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire,  
-redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral, 

în scris sau înregistrate fonic. 
 Exemplu de conversaţie de verificare:Grupa: mare Activitatea: educarea limbajului  
Tema: „Capra cu trei iezi, de Ion Creangă”. Mijloc de realizare: joc didactic La etapa de reactualizare 

a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele întrebări: -Cine a scris povestea 
„Fata babei şi fata moşneagului”? 

-Care sunt caracteristicile unei poveşti?  
-Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă? 
-Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”? 
-Câte fete sunt în poveste? 
-Cum era fata moşneagului? Dar a babei? 
-Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete? 
Evaluarea prin probe mixte presupune utilizarea probelor orale şi scrise, orale şi practice, practice şi 

scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin noţiunea de „scris“ pentru preşcolari, înţelegem exerciţiile grafice, 
scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mână sau de tipar. În această formă 
de evaluare se pot încadra jocul didactic şi jocul spontan al copiilor. Avantajele lor sunt că reduc starea de 
încordare şi neîncredere resimţite de unii copii faţă de cerinţa de a rezolva sarcini şi trăirea subiectivă a 
efortului. 

Împreună cu părinții preșcolarilor am avut o relație bazată pe comunicare, înțelegere, încredere. După 
fiecare temă propusă/abordată, părinții au trimis fotografii cu preșcolarii în timp ce lucrează. Evaluarea s-a 
realizat prin fișe, jocuri, puzzle-uri, cântece, filmulețe.  
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EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. MIHAELA AMARIȚEI 

ŞCOALA GIMNAZIALÃ “BOGDAN VODÃ” RÃDÃUȚI, JUD. SUCEAVA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen/test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-
learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
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• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 
dificultate, validat în prealabil;  

• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR 

 
AMARIUȚEI MARINICA 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile, profesorii din 

România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: 
învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, 
putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze 
independent. 

Astfel de crize, cum este cea provocată de COVID-19, lansează îngrijorări reale, dar ne pune și 
în situația de a ne testa reziliența, dezvoltarea emoțională și nu în ultimul rând reacția la 
vulnerabilitate. Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că 
a creat oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să 
găsească împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de 
a învăța altfel. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google. 

În alegerea instrumentelor digitale, de predare-învățare-evaluare, profesorii trebuie să urmărească 
valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea 
competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai 
confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) .Un aspect 
motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimitem link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau ad notări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms). De asemeni, există opțiunea 
să se înregistreze întreaga conferință audio-video 

JOCURI DIDACTICE -sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate putem utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL - este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT- Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi 
trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri 
video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, 
tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. https://kahoot.com/ 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 
. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de 
platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin  
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METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR ANDONE VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCURESTI 

 
Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activității dependente de anumite intenții. Acestea 

transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. 

Activitatea în grădiniță are proponderent un caracter formativ-educativ, cu finalități de perspectivă, 
ce se concretizează pe timp îndelungat, într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare cu alți factori 
(familie, școală, media, societate). Astfel, evaluarea este fragmentată, incompletă, unele rezultate aparand 
mai târziu, în școală sau la finalul acesteia. 

Incă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 
și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce in ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și 
pentru părinți. 

Invățarea online o completează pe cea clasică. In primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea 
abilităților sociale (începutâ la grădiniță) și încep un proces complex de învățare. Descoperă științe 
structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, 
îi pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu 
final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură, acasa metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație. 

Platforma folosită de mine în evaluare este Google Classroom, care îmi oferă posibilitatea de a folosi 
multiple metode și instrumente de evaluare, mă ajută în a avea o evidență a ritmicității participării copiilor, 
prin marcarea unei teme ca terminate, se pot oferi atât mesaje pentru clasă, cât și comentarii private cu 
îndrumări din partea cadrului didactic sau nelămuriri, dificultați pe care le întâmpină copiii sau părinții. 

Google Meet este platforma care mă ajută să păstrez contactul vizual cu preșcolarii, să realizez o 
evaluare sincron. Daca la început atât preșcolarii, cât și părinții au întâmpinat dificultăți în a participa la 
aceste activitați, după mai multe întâlniri, această metodă de a desfășura activitățile a devenit placută, 
interactivă și utilă. 

Invățarea-evaluarea în online este o provocare pentru toti factorii educaționali, aduce cu ea lucruri 
noi și atractive pentru copii, dar consider că aceasta trebuie însoțită de activitatea didactică desfășurată față 
în față, la clasă. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ANDRAS VICTORIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 7 RESITA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8 RESITA,  

COLEGIUL NATIONAL „DIACONOVICI-TIETZ” RESITA 
 
 Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire 

şi au fost eficiente metodele de predare/învăţare. 
 Formele evaluării sunt: evaluare iniţială, evaluare formativă (continuă). evaluare sumativă 

(cumulativă). 
 Scopurile evaluării sunt auto-evaluare, metodă automată de examinare. 
 Etapele evaluării 
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

 Tipuri de evaluare: 
 Eseuri 
 Criterii: utilizarea creativităţii. Sunt dificil de evaluat cu obiectivitate, potrivite pentru discipline 

umaniste - eu predau limba germană modernă la gimnaziu şi liceu, se potrivesc pentru diciplina mea -, greu 
de implementat într-un sistem online în vederea evaluării automate. 

 Teste de tip chestionar 
 Tipuri: 
– Răspunsuri “da/nu” (true/false) 
– Răspunsuri multiple (multiple choice) 
– Nu se pune accent pe creativitate 
– Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate 
– Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor 
– Aplicabile în orice domeniu 
 Strategii: prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte, un număr de minim 3 răspunsuri/întrebare, 

foarte uşor de automatizat şi de procesat. 
 Teste propunând probleme spre soluţionare 
 Acestea implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite, 

este un tip de evaluare cu obiectivitate relativă şi dificil de evaluat în mod automat. 
 Cerinţe 
• Susţinerea simultană de examene multiple 
• Prezentarea imediată a rezultatelor 
• Identificarea elevilor 
• Evaluarea exclusiv electronică, fără a implica utilizarea de hârtie 
• Alegerea aleatoare a întrebărilor de test 
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• Restricţionarea automată a perioadei de timp disponibile pentru examen 
• Rularea în cadrul intranet-ului şcolii 
• Securizarea aplicaţiei 
 Metode 
• Cuantificarea numărului de răspunsuri greşite/corecte pentru fiecare întrebare pusă 
– Nr. răspunsuri corecte din nr. total de întrebări 
• Căutarea părţilor greşite dintr-un răspuns 
– Penalizări pentru fiecare răspuns greşit 
• Căutarea părţilor corecte dintr-un răspuns 
– Incrementarea notei minime la fiecare răspuns corect 
• Combinată: +/-la notă în funcţie de răspuns corect/greşit 
• Statistică: similar ca la combinată, +/-la notă în funcţie de proporţia de răspunsuri corecte/greşite 
 Precizări: Elevii nu trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste, 

aplicaţia de evaluare trebuie să fie folosită doar de elevii care au un test de dat elevii nu trebuie să dea un 
test de mai multe ori, fără acordul explicit al evaluatorului. 
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EVALUAREA ONLINE 

UN ELEMENT FARĂ DE CARE NU PUTEM CONTINUA 
 

ANDREA DANA ARDELEAN, PROF. LIMBA ENGLEZA  
COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, BAIA MARE, MARAMUREȘ  

 
Evaluarea este unul dintre, dacă nu cel mai important element al procesului de predare – învățare. 

Asta deoarece ea este cea care reglează întreg procesul impunând ritmul de introducere al elementelor noi 
precum și frecvența necesară alternării acestora cu noțiunile prezentate și exersate anterior. Evaluarea 
identifică conceptele care au fost înțelese de elevi, elementele care necesită exersare suplimentară precum 
și momentul la care învățăcelul este pregătit pentru a face față unor noțiuni noi.  

Pornind de la această premisă era evident că și predarea online va avea nevoie de un proces de 
evaluare de încredere care să contureze clar drumul de urmat. Cu cât evaluarea este mai precară cu atât 
drumul de urmat mai incert, cunoștințele elevilor mai ambigue lacunele, lipsurile mai mari.  

Din dorința de a evita aceste aspecte extrem de dăunătoare procesului educativ, acordarea atenției 
necesare evaluării este imperativă. Astfel sunt de luat în calul toate aspectele:  

• faptul că elevii noștri sunt într-o luptă continuă pentru note – deci vor fi tentați să apeleze la ajutor 
neautorizat  

• faputul că, canalul de transmitere al informațiilor este opturat – elevii au sau nu cameră video, 
microfoane, deci interacțiunea cu ei este mai dificilă, reglarea cantității de informații transmse devine mai 
greu de realizat, feedback-ul de la elevi este mai greu de opținut profesorului fiindu-i dificil să se asigure 
că ceea ce a fost transmis a și ajuns la copil.  

• terminalele cu care elevii se conectează la lecțiile online și abilitățile tehnice ale acestora – cât de 
ușor reușesc ei să le mânuiască.  

Toate aceste aspecte suprapunându-se peste tot ceea ce implică procesul de evaluare ca și concept: 
alegerea elementelor ce urmează a fi evaluate, modul de prezentare, cuantificarea rezultatelor și așa mai 
departe.  

La prima vedere metodele de evaluare online par a fi nenumărate, însă la o privire mai atentă se poate 
observa că puține dintre acestea se străduiesc măcar să scoată din discuție apelarea, de către elevi, la resurse 
neaturizate. Ar fi naiv să ne imaginăm că acestea pot fi eliminate, tot ce se poate spera este diminurea lor 
prin diverse moduri de aplicare ale testelor. Asigurarea că evaluarea este una reală se poate face atât prim 
modul de admistrare al testului cât și prin timpul de lucru acordat elevilor. Cu cât perioada în care ei trebuie 
să răspundă cerințelor este mai clar delimitată și restrictionată, cu atât șansele că ei să aibă timpul necesar 
pentru a consulta surse colaterale este mai mică. De asemena modul de prezentare al testului poate avea un 
impact decisiv asupra acurateții rezultatului. Cu cât testul este mai personalizat cu atât șansele că el să dea 
rezultate reale este mai mare.  

Din dorința de a răspunde cerințelor mai sus enumerate, am apelat la crearea de documente folosind 
opțiunea Google Forms. Aceasta, am considerat, că îmi oferă posibilitatea de a crea teste unice pentru 
fiecare grup de elevi cu care colaborez având și posibilitatea de a decide când pot elevii accesa link-ul. 
Astfel ei au o periodă de timp clară alocată rezolvării exercițiilor. Posibilitatea de a crea variante diferite de 
itemi: cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte sau paragrafe mi-a permis, că profesor de limba engleză, să 
folosesc aceasta tehnică de evaluare indiferent dacă am avut ca obiectiv evaluarea părților de gramatică, 
vocabular, citire sau ascultare. Un plus, față de evaluarea clasică, a fost faptul că am putut seta chestionarele 
în așa fel încât elevii să aibă rezultatele instant, primind, în același timp, și justificarea răspunsurilor. 
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Consider extrem de valoroasă acestă ultimă opțiune deoarece vine și întărește rapunsul ales, în cazul în care 
elevul a optat pentru varianta corectă – dacă a avut îndoieli explicațiile i le vor alunga – iar dacă răspunsul 
a fost ales greșit elevul vede, imediat ce a terminat testul, răspunsul corect și justificarea acestuia iar acest 
lucru crește șansele că el să înțeleagă mai bine ce a greșit și să își clarifice noțiunile evaluate.  

Desi, cu siguranță, nu este unica soluție, varianta de evaluare prezentată anterior se potrivește celora 
care doresc să se asigure că rezultatele obținute sunt reale deoarece:  

• Permite crearea de teste personalizate – micșorând riscul ca elevii să poată accesa diverse surse de 
informare  

• Permite setarea momentului la care se pot primi răspunsuri – fiind un timp clar alocat elevii nu au 
timpul necesar pentru a colabora între ei  

• Răspunsurile sunt trimise fiecarui elev în parte – copiii au asftel acces la soluțiile date de ei și la 
varintele corecte dublate de argumentarea răspunsului valid  

Evaluarea este cu siguranță un element cheie al procesului de predare-învățare de aceea ea trebuie 
tratată cu maximă de responsabilitate atât de profesori cât și de elevi.  
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 EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ANDRECA FLOAREA 
ȘCOALA PROFESIONALA VIȘEU DE SUS  

  
 MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai  întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 

pe alţii.“  Ralph Waldo Emerson 
 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Pentru elevi au fost create platforme de învățare creativă pe trepte de învățământ: clasele primare11, 
gimnaziu12 și liceu13, dar și pentru educație timpurie14. Copii și elevii au fost invitați să selecteze 
activitățile preferate și să cerceteze, să organizeze călătorii virtuale, să descopere personalitățile din 
Republica Moldova din diverse domenii sociale și profesionale, să deseneze, să cânte, să danseze, să facă 
sport, să își împlinească curiozitățile și altele. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate și 
comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă 
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Totuși majoritatea copiilor și a 
cadrelor didactice simt nevoia de interacțiune în offline și așteaptă cu nerăbdare revenirea la școală. 

Învățarea de la distanță a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în 
învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să inspire 
învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze. O parte din elevii nu s-au implicat în cadrul învățării 
online, nu atât din cauza că nu au avut posibilitate tehnică, ci nu au fost motivați, au beneficiat de alt mediu 
de învățare, decât cel bazat pe frică, control și autoritate din cadrul școlii, deseori manifestând forme de 
protest, din cauza sarcinilor complicate și multiple, oferite de profesori, dar deseori fără a oferi explicații 
în detalii. 

Învățarea la distanță a demonstrat că este necesară remodelarea interacțiunii umane și a autorității la 
distanță. De exemplu, cadrele didactice au înțeles că pentru a fi ascultați mai bine și urmăriți de elevi au 
trebuit să utilizeze strategii cunoscute de elevi, să pună accent pe motivația intrinsecă, să formuleze sarcini 
preponderent cu caracter creativ, să conducă elevii spre un micromanagement constructiv etc. 

Importante ar trebui să devină metodele alternative de evaluare, de exemplu jurnalele de grup și 
agendele reflexive ale elevului, precum și un șir de ghiduri metodologice, fișe de control, fișe de 
autoevaluare și alte materiale elaborate de însăși elevii. În acest context parteneri de încredere ai cadrelor 
didactice vor deveni în primul rând părinții, care vor trebui și ei să fie cunoscuți cu principiile psiho-
pedagogiei. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
AUTOR PROF. PT. ÎNV. PREȘC. ANDREEA CREȚIȘTEANU-SOARE 

 
 Tehnologizarea informației din ultimul deceniu ne-a ajutat foarte mult pe toate planurile, dar în mod 

special în educație. Informațiile sunt la îndemâna oricui, iar modalitățile de transmitere a acestora se poate 
realiza foarte rapid. Dar abia de curând am observat, cu adevărat, ce impact imens are tehnologia asupra 
vieții noastre. Traversăm printr-o perioadă dificilă cauzată de pandemia Sars-Cov-2, care ne-a împins să 
utilizăm tot mai mult mijloacele tehnologice pentru a ne desfașura activitățile. Școala online este o 
provocare pentru dascăli, copii și părinți, începutul este mai dificil, dar viitorul sună promițător, trebuie 
doar să ne punem creativitatea la treabă.  

 Debutul acestui an școlar a fost mai dificil, deoarece am fost nevoiți să ne adaptam acestor noi 
condiții. Pentru un profesor din învățământul preșcolar situația este cu atât mai dificilă, cu cât aplicațiile ce 
ne-ar putea ajuta să realizăm activitățile online sunt foarte puține, și cu atât mai puține în limba română. 
Astfel încât trebuie să devenim cât se poate de creativi. Nu sunt de acord cu aglomerarea preșcolarilor cu o 
multitudine de fișe de lucru, principala modalitate de predare/ consolidare/ evaluare în grădiniță fiind jocul. 
Copilul este un copil, chiar dacă participă la activități de învățare online, iar specificul copilăriei este jocul 
așa că ar trebui să gândim activități interactive de învățare și evaluare, bazate pe joc, care să motiveze 
intrinsec copilul, să îl capteze și care să nu îi ofere sentimentul că este testat, ci că pur și simplu se joacă. 

 Preșcolarii grupei mele au învățat în sistem hibrid de la debutul acestui an școlar, asta însemnând că 
au frecventat cursurile grădiniței prin rotație la fiecare două săptămâni, iar în perioada în care aceștia stăteau 
acasă puteau realiza activitățile online. Implicarea părinților este crucială pentru ca acest sistem de învățare 
online să poată funcționa. 

 În primele două săptămâni de grădiniță am realizat evaluarea inițială. Acest tip de evaluare are rol 
de diagnosticare a lacunelor existente în planul pregătirii preșcolarilor și de identificare a cauzelor acestora. 
După realizarea evaluării inițiale se pot concepe conținuturi, metode și tehnici de predare pentru 
ameliorarea problemelor existente. Evaluarea inițială reprezintă un suport prin care cadrul didactic va 
cunoaște potențialul copiilor și poate crea un plan de recuperare sau de învățare pe mai departe. Evaluarea 
inițială la preșcolari se realizează cu ajutorul metodelor tradiționale, prin probe orale, scrise sau practice –
prin discuții și jocuri didactice, prin fișe de lucru sau activități practice. O metodă complementară de 
evaluare a preșcolarilor foarte eficientă este observarea sistematică a activității și a comportamentului lor.  

 Cum putem totuși să realizăm evaluarea inițială a preșcolarilor în învățământul online? Am oferit în 
continuare o serie de exemple de activități ce pot veni în ajutorul profesorilor. Putem realiza evaluarea la 
diferite domenii cu ajutorul fișelor de lucru ce vor fi structurate în funcție de nivelul grupei și de domeniul 
de activitate la care dorim să le aplicăm. Atunci când alegem aceste fișe trebuie să avem în vedere ce anume 
urmărim cu ajutorul lor, trebuie să alcătuim o fișă cu descriptori de performanță pentru fiecare cerință a 
fișei. Aceasta ar fi cea mai simplă metodă pe care o putem aplica, dar nu este cea mai eficientă. Nu putem 
folosi această metodă pentru fiecare domeniu și nici nu avem dreptul să sufocăm preșcolari abuzând de 
această metodă.  

 Putem realiza o evaluare orală a preșcolarilor chiar și în online, dar trebuie să ne planificăm din timp 
o astfel de activitate. Putem să realizăm acest lucru intrând online cu toți copiii din grupă, deși va fi mai 
dificil să comunicăm cu toți și nu vom putea să descoperim prea multe date despre fiecare în acest fel, sau 
putem să ne conectăm cu un singur copil sau cu grupuri mai mici. Evaluarea orală în acest context este una 
de durată, acest lucru reprezentând un mare dezavantaj al ei.  

 Evaluarea practică presupune observarea unor deprinderi pe care copiii le-au însușit în totalitate, 
parțial sau nu le-au însușit deloc până la acel moment. La o activitate practică nu produsul final este cel mai 
important, ci modalitatile de lucru prin care copilul a ajuns acolo. Părintele poate înregistra activitatea 
copilului astfel încât educatoarea să poată observa modul de lucru.  

 Observarea sistematică a copilului este mai dificil de realizat, dar nu imposibil și presupune un ajutor 
mai mare din partea părintelui care are datoria de a supraveghea copilul în activitate și de a îi înregistra 
reacțiile și comportamentele în acele situații de învățare propuse de cadrul didactic dar și în situații de 
învățare spontană.  
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 Putem crea diferite jocuri pe care să le aplicăm cu succes pe platformele on-line și care să ne ajute 
să evaluăm nivelul cunoștințelor și competențelor preșcolarilor. Putem utiliza tehnici precum Diagrama 
Venn sau Floarea de Nufăr atunci când dorim să evaluăm cunoștințe legate de povești, utilizând siluaele 
ale unor personaje pe care copiii să le poată muta la locul potrivit. Putem utiliza ghicitorile interactive, unde 
copilul va bifa, sau de ce nu, desena răspunsul. Tehnica fotolimbajului ne poate ajuta să cunoaștem foarte 
multe despre nivelul de dezvoltare al limbajului copilului, despre imaginația sa, despre sentimentele și 
stările copilului atunci când privesc o fotografie sau un peisaj. Putem să realizăm jocuri cu probleme 
ilustrate, să evaluăm numerația încurajând utilizarea materialelor pe care le au părinții acasă. Alte jocuri pe 
care le putem utiliza în mediul online sunt puzzle-urile, care au o scară largă de aplicabilitate, căci pot fi 
folosite pentru mai multe domenii. Mai există și jocuri ce au ca scop discriminarea mărimilor, culorilor, 
găsirea intrusului într-un șir de imagini, crearea de grupe de obiecte după criterii date etc. Putem realiza 
concursuri interactive ce au ca scop evaluarea mai multor domenii.  

 În procesul de evaluare inițială pe platformele online este foarte importantă colaborarea cadru 
didactic-părinte pentru cunoașterea copilului și descoperirea nivelului competențelor și cunoștințelor celor 
din urmă. 

 Prin muncă, creativitate, inovație vom reuși să facem față acestor provocări și să ne atingem 
scopurile, vom evolua și îi vom învăța pe copii cum să se descurce în această eră în care majoritatea 
activităților se digitalizează. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROFESOR EDUCATIE TIMPURIE - ANDREI ELENA NICOLETA 

 GRADINITA CASUTA COPILARIEI BUFTEA, JUDETUL ILFOV 
 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate; 

reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 

de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 

perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 

ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 

traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare -evaluare a redevenit în atenția noastrӑ 

sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 

cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.Învățământul la distanță 

desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care 

prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 

pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 

– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 

pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 

vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 

facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 

feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 

profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 

pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 

permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 

la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 

greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 

să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 

terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 

atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 

mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ANDREI FLORENTINA DORINA, 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 BUCURESTI 
 
În proiectarea și desfășurarea activităților didactice, profesorii trebuie să pornească de la o bună 

cunoaștere a programei școlare, a resurselor materiale și umane (nivelul clasei, aptitudinile și cunoștințele 
elevilor) de care dispune.  

 În condiţiile actuale ale procesului de învățământ, digitalizarea se impune ca direcție principală în 
desfasurarea activității profesorilor. Această modernizare trebuie să se producă atât la nivelul conținutului 
lecțiilor, cât și, la nivelul modelelor și al strategiilor de lucru.  

În cadrul procesului instructiv-educativ evaluarea ocupa un loc central. Atunci când proiectează 
instrumentele de evaluare profesorul porneste de la urmatoarele întrebări: 

- Care sunt competenţele din programa şcolară, pe care trebuie să le dobândească elevii? 
- Care sunt performanţele minime, medii şi superioare pe care le pot atinge elevii, pentru a 

demonstra că au atins aceste competenţe? 
- Care este specificul colectivului de elevi pentru care îmi propun evaluarea? 
-  Când şi în ce scop evaluez? 
- Pentru ce tipuri de evaluare optez? 
- Cu ce instrumente voi realiza evaluarea? 
- Cum voi proceda pentru ca fiecare elev să fie evaluat prin tipuri de probe cât mai variate astfel 

încât evaluarea să fie cât mai obiectivă? 
- Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate, pentru a elimina 

eventualele blocaje constatate în formarea elevilor şi pentru a asigura progresul şcolar al fiecăruia dintre 
ei? 

Evaluarea competentelor dobandite de elevi in cadrul procesului instructiv- educativ a fost limitata 
din punctul de vedere al instrumentelor de evaluare, având în vedere că școlile s-au oprit brusc. 

Pentru probele orale putem folosi fără mari dificultati comunicarea video-audio, sau pur și simplu 
camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul la o întrebare sau 
o lecție învățată. 

Probele scrise pot fi concepute pe diverse site-uri de profil, însă consider că pot fi aplicate numai pe 
itemi obiectivi de asociere, completare de spatii lacunare, în acest fel compeţentele fiind atinse parţial. 

 Pentru a verifica capacitatea de analiză, sinteză pot fi utilizate şi metode alternative de evaluare. Din 
fericire, disciplina pe care o predau, istorie, permite utilizarea cu succes a unor metode complementare de 
evaluare precum proiectul. 

Proiectul este o lucrare scrisă care are mai multe etape şi poate fi realizat individual sau în grup. 
Această metodă le oferă copiilor posibilitatea să aplice priceperile dobândite, îi încurajează să determine 
singuri tematica abordată şi le stimulează motivaţia intrinsecă. Alegerea temei pentru proiect poate fi făcută 
de către profesor sau de către elev. 

 Etapele proiectului presupun îndreptarea eforturilor elevilor în două direcţii importante din punct de 
vedere metodologic şi practic: colectarea datelor şi realizarea produsului. 

În faza pregătitoare, se stabilesc cu ajutorul elevilor criteriile de apreciere şi se precizează etapele 
activităţii: 

- elaborarea schematică a proiectului-precizarea paşilor cercetării şi precizarea aşteptărilor;  
- colectarea informaţiilor;  
- sistematizarea informaţiilor şi precizarea variantelor de rezolvare;  
- selectarea şi redactarea detaliată a formei finale. 
Elementele de conţinut ale proiectului se pot organiza după umătoarea structură: 
1.Pagina de titlu, pe care se consemnează de obicei tema proiectului, numele autorului, şcoala, 

perioada în care s-a elaborat proiectul;  
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2.Introducerea, care include prezentarea cadrului teoretic-conceptual şi metodologic asupra temein 
propuse;  

3.Cuprinsul, care prezintă titlurile capitolelor şi subcapitolelor pe care se structurează lucrarea;  
4.Dezvoltarea elementelor de conţinut, a capitolelor şi subcapitolelor;  
 5.Concluziile, care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei respective, 

sugestii sau propuneri de ameliorare a aspectelor vulnerabile semnalate;  
6.Bibliografia 
 7.Anexa, care poate include toate materialele importante rezultate în urma aplicării unor instrumente 

de investigaţie (grafice, tabele, chestionare, fişe de observaţie etc.) şi care susţin demersul iniţial.  
 Pentru ca evaluarea unui proiect să fie cât mai obiectivă, trebuie avute în vedere câteva criterii 

generale de evaluare, criterii care ţin de aprecierea calităţii proiectului (sau de calitatea produsului 
realizat) şi de calitatea activităţii elevului (sau de calitatea procesului pe care l-a parcurs şi a modului de 
prezentare). 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ANDREI NICOLETA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ADUNAȚII COPACENI 
 
Evaluarea are un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă 

informaţii despre progres şi orienteză învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor.  

Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui proces. Evaluarea poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online este importantă datorită volumului mare de notare 
și administrare. 

În pofida utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.  

Utilizarea evaluării online poate avea ca scop evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta 
furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor 
online.  

O altă utilizare a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica 
procesul administrativ.  

Autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi 
ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă, pe tot parcursul vieţii. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota rapid un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea are loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 

circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online, utilizând diverse platforme, aplicații, prin 
opțiuni cum ar fi: 

 teme scrise;  
 participarea la discuţii online;  
 eseuri (utilizarea creativității);  
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;  
 quiz-uri şi întrebări online;  
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;  
 teme colaborative;  
 dezbateri;  
 portofolii;  
 revizuiri;  
 teste online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 
Școala cea bună este este aceea în care și școlarul învață pe profesor. 
Nicolae Iorga 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR ANDREI VIOLETA 
 LICEUL TEOLOGICTARGU-JIU, GORJ 

 
 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

 Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Conform Strategiei Naționale de dezvoltare a societății 
informaționale, principalele obiective specifice de integrare TIC în educație vizează formarea 
competențelor digitale la absolvenții instituțiilor de învățământ pentru a activa într-o societate 
informațională; optimizarea curriculumului TIC în învățământul superior, elaborarea standardelor 
educaționale de competențe digitale, compatibile cu practicile europene; extinderea schemei de certificare 
a abilităților digitale în școli și universități, elaborarea cursurilor în format electronic pentru facilitarea 
accesului la studii și aplicații; prevederea în planurile de finanțare a instituțiilor de învățământ a mijloacelor 
financiare distincte, destinate procurării de echipamente și soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor 
oferi elevilor manuale multimedia, suporturile didactice elaborate de profesori notorii în domeniu. 
Integrarea resurselor TIC în educație poate contribui la creșterea performanțelor academice doar în 
condițiile, în care elevii cat și profesorii posedă cunoștințe de utilizare a calculatorului. Utilizarea 
calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de interacțiune cu elevii 
și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea creșterii calității procesului de 
predare-evaluare în cadrul școlii, se acordată o atenție deosebită familiarizării profesorilor cu noile 
tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora de a utiliza calculatorul și noile 
softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea platformei educaționale 
GOOGLE CLASSROOM. Prin utilizarea platformei se obține o unealtă valoroasă care poate fi ulterior 
îmbunătățită, procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor privitoare la 
performanțele studenților. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare 
on-line și pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea facilă cu elevii. O 
funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare - este 
aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele studenților. Evaluarea joacă un rol 
important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații despre progres 
și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de certificare și 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul elevilor, profesorilor. 
Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de notare și 
administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, 
tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - orală (expunerea liberă a 
elevului, conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente, chestionare, referate, 
portofolii).; - activităților practice: lucrări practice; - testelor sau a probelor de cunoștințe în format 
electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în 
utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu 
rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor elevilor; - evaluarea 
poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de 
feedback imediat. Ghidul prezintă rolul platformei educaționale în îmbunătățirea calității procesului de 
evaluare on-line a competențelor generale și specifice.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ANDRONIC GHEORGHE NELU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CACICA 
 
În anul școlar 2019 – 2020, începând cu 11 martie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a luat 

decizia de a suspenda cursurile față-în-față, iar o primă urmare a fost faptul că sistemul de învățământ a 
trebuit să se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea 
învățării și funcționarea organizațională. În acel moment măsurile instituite prin starea de urgență ne-a 
relevat maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. În acel moment, profesori, părinți, și copii 
deopotrivă ”ne-am trezit” în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a 
activităților profesionale, sociale, culturale, și de petrecere a timpului liber. Deaoarece toate acestea s-au 
întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai 
întâlnit-o până în prezent. 

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică și de conținut în domeniul unor discipline școlare, ce pot să fie văzute fie ca obstacole, fie drept 
provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții educației au încercat și încearcă să le facă față în 
ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 
inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au existat și cred că nu existănici în prezent măsuri 
care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, tocmai de aceea, soluțiile adoptate la nivelul 
unităților de învățământ și al claselor variază foarte mult de la unele experiențe antrenante și memorabile 
de învățare prin sesiuni de învățare online și ajungând la situații în care perioada de suspendare a cursurilor 
față în față a însemnat pentru unii elevi un haos total față de școală și, implicit, față de învățarea formală.  

Activitatea online are, avantaje, dar și dezavantaje, astfel că dincolo de avantajele evidente, are și 
limite în relaționarea cadru didactic – elev, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook 
messenger etc. 

• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev;  
• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc.;  

• platformele specializate de e-learning – Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.:  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams. 
La toate acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, 

Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte 
colaborative complexe. 

Majoritatea profesorilor consideră că timpul dedicate predării online este mai mare decât în maniera 
tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. Cadrele didactice 
descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență directă, concluziile la 
care ajung fiind, de fapt, cunoscute din literatura de specialitate din ultimii ani1 . 

Evaluările pot fi subiective dacă se aplică o metoda de evaluare “one to one”: profesor – elev. Dacă 
la învățământul clasic, colegii de clasă puteau fi martorii unei evaluări subiective, în situația în care 
evaluarea se face pe format profesor elev pe un canal separat față de ceilalți copii, șansele ca evaluarea 
subiectivă să fie descoperită și “taxată” scad drastic. Iar un părinte, chiar dacă asistă la evaluare, neavând 

1 Lewin, C., Smith, A., Morris, S. and Craig, E. (2019). Using Digital Technology to Improve Learning: Evidence Review. 
London: Education Endowment Foundation. Online: https://educationendowmentfoundation 
.org.uk/public/files/Using_Digital_Technology_to_Improve_learning_Evidence_Review.pdf 
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termen de comparație cu alți studenți/elevi nu poate trage o concluzie pertinentă. Tocmai de aceea ar trebui 
stabilite prin programarea didactică foarte clar criteriile de evaluare iar acestea criterii să fie publice. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea lansată profesorilor este aceea de a se îndepărta de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, 
aceștia manifestând o creativitate uluitoare.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Astfel putem enumera: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate teme și se poate fi oferi feedback direct fiecărui elev, etc. 

– Google Jamboard aici se poate vizualiza foarte facil răspunsurile scurte – toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ANGHEL ADINA CLAUDIA 
CȘN ,,EMIL RACOVIȚA”, BRAȘOV 

 
 Alături de învățare și predare, evaluarea este o componentă importantă a pocesului educațional care 

furnizează informații despre calittaea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile ei, evaluarea depășește 
cadrul strict al procesului de învățământ și al școlii. Astfel, evaluând elevii, evaluăm în același timp (direct 
sau indirect) profesorii, calitatea activității didactice, a instituției școlare și în cele din urmă a sistemului 
educativ în ansamblu. Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau 
procesului de învățământ sunt realizate. Informațiile obținute în urma activității de evauare sunt necesare 
pentru reglarea și perfecționarea activității de predare- învățare.2 

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, însă 
învățarea și evaluarea cu ajutorul tehnologiilor pot oferi elevilor multe opțiuni. Elevii își pot manifesta 
creativitatea, însă trebuie să aibă în vedere și natura academică. Profesorii care caută modalități de integrare 
a tehnologiei prin intermediul reelelor de socializare în predare și învățare pot alege dintr-o gama variată. 

 În contextul învățării on-line, este esențială atât implicarea elevilor, cât și a profesorilor pentru a crea 
o interacțiune umană mai profundă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, 
iar creativitatea pe care tehnologia o exprimă, sunt subiecte de discuție la superlativ în mediile academice. 
Evaluarea on-line poate fi: atractivă, stimulativă, eficientă. Lucrările de specialitae propun un inventar 
diversificat de metode de evaluare on-line. 

 În procesul de predare-învățare-evaluare on-line pot să apară probleme de securitate, astfel elevii nu 
trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste. Aplicația de evaluare trebuie să 
fie folosită doar de elevii care au un test de susținut.3 În privința evaluării ne putem distinge câteva metode 
și impactul acestora în mediul on-line. Eseul este dificil de evaluat cu obiectivitate, este potrivit pentru 
disciplinele umaniste și geu de implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării automate. Testele 
de tip chestionar au un grad mare de obiectivitate și pot fi aplicate în orice domeniu.  

 Se impun, de asemenea, în evaluarea on-line câteva cerințe ce trebuie respectate: susținerea simultană 
de examene multiple, prezentarea imediată arezultatelor, evaluarea exclusive on-line, fără a implica foaia 
de hârtie, alegerea aleatorie a întrebărilor de test, restricționarea imediată a perioadei de timp pentru test, 
securizarea aplicației. 

 Se pot distinge cîteva modalitați de evaluare on-line: Google Classroom, Meet video chat, Google 
jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Există și programe de animație pe care elevii le pot folosi 
pentru a realiza prezentări: Animaker, Prezi. Astfel, elevii pot realiza filmulețe cu screencast-o-matic în 
care să surprindă atât imaginea de pe interfața device-ului propriu, ct și vocea proprie.4 

 

2 Daniela Crețu, Adriana Nicu –Pedagogie și elemente de psihologie, Editura Universității ,,Lucian Blaga”,Sibiu , 2004 
3 Mihaela Brut, http//www.infoiasi.ro~Mihaela 
4 Andreea Văsi, Cum facem evaluarea on-line?Pedagogia mai întâi, apoi tehnologia (4 mai 2020) 
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PROF. ANGHEL DANIELA 
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Evaluarea este o componentă esențială în procesul educativ, ea având rolul de a regla, optimiza, 

eficientiza activitățile de predare-învățare. Procesul de evaluare trebuie să cuprindă 3 etape: verificarea 
(colectarea informațiilor), măsurarea (interpretarea și aprecierea performanțelor prin raportare la indicatori 
/ standarde / sisteme / criterii de referință) și notarea (emiterea unor judecăți de valoare).  

Prin trecerea la sistemul de învățare online, evaluarea în esență nu s-a schimbat. Ceea ce însă este 
oarecum diferit vizează modalitatea de realizare a evaluării – în format electronic. Evaluarea orală rămâne 
ca metodă tradițională și esențială. Evaluarea scrisă a înlocuit foaia cu diferite platforme. Majoritatea 
școlilor s-au înregistrat pe Google Classroom. Este o platformă foarte ofertantă, care îți da posibilitatea de 
a evalua elevii prin mai multe modalități: direct pe platformă (teme cu notă, formulare / documente / 
prezentări Google) sau prin inserarea de linkuri către alte platforme externe. 

Astfel, o modalitate de evaluare (formativă / sumativă) eficientă și practică pentru ambii factori 
implicați (elev – profesor) este Formulare Google. Profesorul poate crea sondaje, teste, chestionare de inter 
/ auto – evaluare, în funcție de obiectivele vizate. Elevul poate răspunde alegând din mai multe variante sau 
scriind răspunsul în spațiul desemnat. Prin aceste formulare evaluarea se poate realiza instantaneu, elevul 
primind punctajul imediat (dacă aceasta este varianta pe care am ales-o) sau mai târziu după evaluarea 
manuală. Considerăm această metodă destul de eficientă deoarece scutește foarte mult timp din procesul de 
corectare, elevul primește răspunsurile corecte și vede ce a greșit, se pot adăuga comentarii personalizate 
astfel încât să i se lămurească toate întrebările și fiecare item are punctajul afișat, ceea ce oferă o evaluare 
obiectivă și transparentă. De asemenea, dacă setările platformei permit, profesorul poate bloca accesul 
elevilor în timpul testului la alte tab-uri care să faciliteze căutarea răspunsurilor.  

O altă platformă care poate fi folosită cu succes este https://www.liveworksheets.com/. Profesorul 
poate încărca un test și folosi itemi diferiți. La fiecare tip de fișă existentă pe platformă putem vedea cum 
a fost creată și să folosim acele opțiuni pe fișa noastră: 

 
La final elevul poate avea două opțiuni: să vadă imediat rezultatul testului sau să trimită răspunsul 

profesorului care poate corecta în ritmul său. Poate fi setată inclusiv durata testului.  
 O platformă ce place foarte mult elevilor este https://kahoot.com/. Testele create pot fi folosite în 

orice moment al orei sau ca temă. Dacă elevul lucrează doar de pe un telefon mobil, atunci noi recomandăm 
opțiunea Assign deoarece elevul poate vedea și întrebările și răspunsurile pe același ecran. Noul raport 
generat de platformă permite vizualizarea în timp real a ceea ce face fiecare elev (dacă este folosit în timpul 
orei), cine are nevoie de ajutor, cine a terminat și câte răspunsuri corecte a dat. Vorbim aici de varianta 
gratuită a platformei. Cea plătită are mult mai multe opțiuni. 

 Pentru spargerea gheții sau pentru verificarea lecției anterioare, foarte accesibilă este și 
https://learningapps.org/. Această platformă oferă o gamă foarte variată de itemi, dar și accesul la resurse 
create de alți utilizatori ce pot fi refolosite sau modificate astfel încât să corespundă nevoilor clasei.  
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 În concluzie putem afirmă că școala online a creat oportunitatea de a ne muta cu educația în secolul 
XXI, un proces amânat de foarte multă vreme din lipsă de dotări la nivel de clasă / individual, din 
comoditate, din lipsă de finanțare la nivel de țară. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne adaptăm, să 
învățăm, să testăm, să decidem. Nu toate platformele se potrivesc obiectivelor noastre sau poate sunt mai 
dificil de utilizat, dar, încercând, ne dezvoltăm competențele digitale, atât noi ca profesori cât și elevii, și 
învățăm să colaborăm, ceea ce este cel mai mare câștig al acestei pandemii, în ciuda restricțiilor de 
distanțare socială impuse și a izolării la domiciliu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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https://learningapps.org/  
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 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

 Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANTAL ANDREEA 
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA, JUD. 

HUNEDOARA 
 
Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-o 

perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de schimbări 
și discontinuități, astfel că cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență stringentă. Învățarea 
online este educația care are loc pe internet. Este adesea denumită elearning. 

 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre formele evaluării tradiţionale. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.. 

 Pentru învățământul primar, una dintre cele mai potrivite si plăcute aplicaţii este Wordwall, care 
evaluează prin joc cunoştinţele elevilor.  

 Kahoot este deasemea o aplicaţie a cărei bază pedagogică este că elevii devin „profesori”, construind 
ei înșiși itemi de teste. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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 NOUĂ PROVOCARE - EVALUAREA ON-LINE 

 
ANTAL GABRIELA LUCIANA  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 TARNANENI/ MUREȘ 
 
"Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; 

urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca 
obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". Lonwenfeld 

 
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 

către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei.  

Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” deoarece provoacă o 
schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace 
schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale.  

Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca 
aspect psihologic şi evaluarea. O metodă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, 
sensibilitatea şi creativitatea copilului. El trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, 
să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste 
personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi 
interesele. Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al exerciţiului 
interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Evaluarea 
este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi 
progreselor învăţării. Acesta oferă copiilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu 
să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă 
preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi 
eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, 
despre calitatea activităților, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.  

Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se modelează, la rândul său 
în raport cu cerinţele acestora.  

Structura demersului de evaluare, ca şi eficienţa actului de evaluare depind de răspunsuri la un set de 
întrebări pe care le vom menţiona în continuare: 

 Ce evaluăm?  
• sistemul ca întreg sau doar una din componentele sale, randamentul, rezultatele, niveluri de 

performanţă, competenţe, aptitudini, abilităţi, capacităţi, atitudini, etc.;  
Cu ce scop evaluăm? 
• formativ, de plasament, de orientare;  
 Cum evaluăm? 
• prin stabilirea clară a parcursului: scopuri – obiective - instrumente de evaluare - rezultate - 

interpretare - comunicare;  
Când evaluăm? 
• la începutul unui proces, pe parcursul său sau la finalul acestuia;  
Cu ce evaluăm? 
• cu instrumente de evaluare, prin folosirea unei diversităţi de metode şi tehnici de evaluare;  
Cine beneficiază de rezultatele evaluării? 
• preşcolarii, educatorii, părinţii.  
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă.Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
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răspuns deschis.Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată 
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă preșcolarii să aibă o atenţie sporită 
pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra 
materiei.Consider că este ceea mai bună metodă de evaluare on-line la grădiniță și poate fi folosită aproape 
la toate activitățile. Tema sub forma de chestoinar poate fi cu un punctaj și astfel se pot verifica 
corectitudinea răspunsurilor.În orcice activitate desfășurată on-line trbuie să fie lângă preșcolar un adult. 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod 
adecvat. Dar evaluarea e în responsabilitatea noastră, a educatoarelor. Trebuie să asigure cele 3C 
caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. 

Ca și o concluzie a experienței activităților on-line, oricât de performantă sau prietenosă ar fi o 
aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului 
învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE  

LA ORELE DE FIZICA 
 

PROF. ANTAL IMOLA,  
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC ”REMUS RĂDULEȚ” BRAȘOV 

 
În procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online, consider că evaluarea este cel mai greu de 

realizat. Evaluarea trebuie să respecte cele 3 caracteristici: continuă, completă și corectă.  
 Etapele evaluării sunt: verificarea, măsurarea și notarea.  
La disciplina fizică cel mai des am folosit evaluarea cu chestionarele online realizate de mine.  
În elaborarea testelor am încercat să măsor următoarele aspecte: dacă elevul cunoaște conținutul 

științific, dacă elevul poate să aplice conținutul științific în probleme sau situații în viața de zi cu zi, 
verificarea cunoștințelor conexe din alte domenii, creativitatea etc.  

Instrumentele folosite:  

   

Formularele google Platforma Kahoot! Platforma https://quizizz.com/ 
 
În elaborarea testelor sumative am ținut întotdeauna seama de următoarele aspecte.  

 să grupez întrebările pe secțiuni/categorii, la anumite tipuri de chestionare;  
 dispunerea aleatorie a întrebărilor și dispunerea aleatorie a răspunsurilor din cadrul întrebărilor;  
 întrebările să fie din diferite categorii (itemi cu alegere multiplă, itemi de tip pereche, corelare, 

răspuns scurt - text sau numeric, adevărat fals etc);  
 întrebările să fie formulate concis și cât mai scurt ( elevilor nu le plac întrebările foarte lungi și 

nici nu le citesc toți)  
 limitarea timpului la anumite teste, luând în considerare: existența unui timp suficient pentru citirea 

întrebărilor, citirea răspunsurilor, dificultatea întrebărilor 
Avantajul limitării timpului este că ei nu au timp să colaboreze între ei și nici să caute în caiete/ 

cărți/net. Acest aspect am folosit doar dacă doream să nu se folosească de notițe. Au fost cazuri când am 
lăsat să folosească orice sursă de inspirație și atunci nu pun limită de timp.  

 indicarea punctajului, întrebările au diferite punctaje în funcție de dificultatea întrebării 
 deobicei realizarea testului îl programez în timpul orei ( testul se poate accesa doar după 

permisiunea profesorului și se închide după un interval orar).  
 limitez elevii să poată trimită doar o singură dată testul –la testele sumative (pentru notă) iar la 

testele de exersare nu pun limită de trimitere 
 afișarea punctajului obținut după trimiterea testului, dar fără a vedea răspunsurile corecte (pentru 

a nu da informația mai departe colegilor), după finalizarea participării toți elevilor au acces la rezultate.  
Avantajele utilizării testelor online: 
- pot fi evaluați în același timp toți elevii clasei 
- evaluarea este într-un mediu cu acces deschis 
- toți elevii primesc aceleași întrebări, doar ordinea diferă 
- se poate furniza feedback imediat după terminarea testului 
- evaluările se pot păstra în calculator 
- programul face grafice după rezultatele obținute pe întrebări (realizare de statistici), se poate vedea 

la care întrebări au greșit mai mulți elevi, unde trebuie insistat în viitor 
- obiectivitate și eliminarea erorilor de corectare 
- se poate atașa ușor ca temă cu chestionar în classroom, dacă toți elevii intră cu contul instituției 

punctajele se salvează automat în classroom. 
Dezavantajele utilizării testelor online: 
- dacă se întrerupe internetul se pierd informațile și testul trebuie reluat 
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- existența cunoștințelor minimale de utilizare a calculatorului și a platformei de teste 
- elevii nu pot fi controlați în permanență 
- limitarea la răspunsuri scurte 
- nu reflectă în totalitate cunoștințele elevului 
Un exemplu de chestionar cu secțiuni: problema apare pe linia mov, iar pentru această problemă se 

pot pune mai multe întrebări. După ce se răspunde la toate întrebările din această secțiune se trece la 
secțiunea următoare. Un astfel de tip de chestionar se folosește cu succes la problemele de fizică.  

 
 
Testele realizate cu platforma Kahoot! sunt foarte motivante când se joacă în grup. Aici în afară de 

corectitudinea răspunsurilor se punctează și rapiditatea răspunsurilor, din acest motiv sunt foarte interactive, 
motivante pentru a câștiga. După un test Kahoot! întodeauna primesc răspunsul de la elevi, să mai jucăm 
odată. Pentru a contribui elevii în crearea acestor teste, le dau ca sarcină să creeze ei întrebările cu variantele 
de răspuns, astfel un test Kahoot este parțial și munca lor. Testele Kahoot le folosesc mai ales pentru 
exersarea materiei, iar câștigătorii primelor trei locuri primesc puncte care le pot folosii la alte evaluări.  

Testele realizate cu platforma Quizizz îmbină aspectele pozitive a celor două: Kahoot! și formularele 
google. Un aspect relevant față de cele menționate mai sus este că în programul Quizizz se pot scrie formule, 
cea ce este foarte folositor la fizică. Un alt aspect pozitiv este că se pot prelua diferite întrebări din testele 
altora, publicate free și nu trebuie să preiei tot testul. Are limită de timp și testele se pot salva și sub formă 
de prezentări.  
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TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE PENTRU 

NIVELUL PREȘCOLAR 
 

 PROF. ANTOCI ANDREEA-DENISA 
GRĂDINIȚA P.P. GRĂDINIȚA PRIETENIEI, ARAD 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 
 Evaluarea în on-line 
Calculatorul este un mijloc modern şi util în realizarea procesului de evaluare.  
Utilizez evaluarea on-line la finalul unui proiect tematic, care se desfășoară între 2-4 săptămâni. Într-

un an școlar se por derula cu copiii aproximativ 7 proiecte tematice. Fiecare cadru didactic își poate stabili 
cînd dorește pe parcursul unui an școlar aceste proiecte tematice.  

Jocurile precum: „ Îmbracă păpușa” ”Coșul Toamnei” „Ferma de animale „Hrănește animalele”, ,,La 
magazin”, ,,Meserii îndrăgite etc. pun copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferitele 
domenii de dezvoltare ( fizică, a sănătății, igienei personale, socio-emoțională, limbajului, comunicării, 
premiselor citirii și scrierii, cognitivă și cunoașterea lumii). 

Evaluarea în mediul on-line are unele caracteristici specifice: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, 
timpul de lucru este bine gestionat, sunt confirmate/infirmate rezultatele imediat, printr-un joc poți aborda 
o anumită situație, dar cu complexitate diferită, lucru satisfăcător pentru toți copiii . 

Prin aplicațiile și platformele care sunt disponibile online, diverse tehnologii utile în predare și 
evaluare au un drum larg deschis, dar ceea ce trebuie să fie prima dată este modul în care tehnica modernă 
va îmbunătăți procesul de învățământ folosit actual. Experiența ne ajută să înţelegem că tehnologia este un 
instrument care trebuie aplicat cu mare atenție și în mod adecvat.  

Învățarea – și evaluarea – bazată pe on-line poate oferi copiilor o serie de opțiuni care nu erau posibile 
înainte. Cadrele didactice caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul platformelor de 
învățare în sarcinile de lucru și evaluare având alegeri aproape nelimitate.  

Pe internet găsim tot ce avem nevoie, pentru desfășurarea activităților instructiv-educative. În ultima 
perioadă, având în vedere vremurile în care trăim s-a dezvoltat foarte mult această activitate in on-line. În 
ceea ce privește interacțiunea umană, implicarea din partea omului este importantă și aceste instrumente 
moderne de evaluare trebuie să creeze o legătură mai profundă și mai însemnată. Rezultatele copiilor sunt 
o dovadă bună a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia ți-o permite să o exprimi este 
ceva despre care cadrele didactice din lume vorbesc într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
• http://www.unibuc.ro 
• http://www.ase.ro/biblioteca 
• MEN, Curriculum pentru Educația Timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019 
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EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR, PE PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ 

GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET ȘI ZOOM 
 

PROFESOR ANTOHI MIRELA-SIMONA 
 
 Google Classroom este o platformă web gratuită, pentru educatie, cu o interfață disponibilă în limba 

română. Orele se pot organiza într-un mod eficient. ajutându-i pe profesori să comunice mai ușor și în timp 
real cu elevii și părinții. 

 Platforma Google Classroom se poate accesa cu orice navigator de Internet al unui computer 
(Chrome, Firefox, Internet Explorer, ) sau de pe dispozitivele mobile. 

Folosind butonul ,,Create” se pot încărca materiale, se pot posta temele sau se pot crea teste/întrebări. 
 Temele sunt ușor de postat și se particularizează prin titlu, o descriere și un termen limită. În plus, se 

pot atașa fișiere precum: imagini, ghiduri sau filmulețe de pe YouTube. Profesorul poate evalua ulterior 
temele, poate pune note și adăuga comentarii pentru fiecare elev. 

 Aplicatia Google Classroom le permite elevilor să trimită temele către profesori și prin intermediul 
telefonului. Classroom se poate instala pe telefoanele cu iOS si Android. Tema se fotografiază, se trimite 
și se salvează.  

 Classroom este un instrument care ajută la integrarea tuturor serviciilor existente, ajutându-i pe 
profesori să dea teme și să înregistreze progresele elevilor, indiferent de forma în care sunt prezentate 
temele. 

 Anunțurile, întrebările și temele pentru a fi postate automat în fluxul cursului, se pot programa pentru 
o anumită dată și la o anumită oră.  

 Profesorii creează cursuri, le gestionează, distribuie, primesc și evaluează temele. Elevii primesc 
materialele/cursurile ,, activitățile și creează sau rezolvă temele, le încarcă și le trimit. Pot primi note. 

 Elevii pot fi sortați/așezați alfabetic, se vizualizează cine a predat tema, temele pot fi notate și există 
posibilitatea adăugării comentariilor private. În plus, se oferă feedback pentru teme, inclusiv din versiunea 
mobilă a aplicației. Google Classroom permite să se exporte rezultatele evaluărilor într-o foaie de calcul 
sau într-un fișier de tip CSV. 

 Un test poate fi creat direct pe platformă și trimis către elevi. După ce îl rezolvă, se corectează și în 
final, rezultatele sunt transmise elevilor și părinților. Se pot crea și distribui fișiere individuale pentru fiecare 
elev: documente, prezentări, foi de calcul, imagini etc. După ce vă află într-o clasă pe Classrom, profesorul 
dă clic pe fila „Lucrări în clasă”, face clic pe „Creați”, apoi selectează „Atribuire test”. Formularul de 
atribuire a testului este identic cu opțiunea de atribuire de bază, cu adăugarea unui formular Google 
necompletat care va servi ca test. Se poate utiliza atât sarcina, cât și testul mai târziu. În meniul de atribuire 
a testului, se introduc instrucțiuni suplimentare, dacă este necesar. 

 Întrebările cu variante multiple de răspuns, sunt ușor de postat. Cadrul didactic vizualizează 
răspunsurile selectate de către elevi, direct din aplicația Google Classroom.  

 Elevii mai mici și cei din învățământul special pot fi ajutați cu materialele de facilitare a sarcinlor de 
lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube, chestionarele Google Forms, fișierele de tip PDF și alte fișiere din 
dosarele Google Drive. Profesorii și elevii pot desena, pot scrie note și evidenția datele în aceste documente 
cu ajutorul aplicației Google Classroom de pe dispozitivele mobile. 

 Google Classroom dă posibilitatea discuțiilor dintre profesori și elevi. Meet video chat e inclus. Pot 
fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le primesc elevii etc. 

Evaluarea elevilor pe Google Meet și Zoom 
Pentru probele orale de evaluare putem folosi Google Meet. Elevul formulează răspunsuri la întrebări 

sau prezintă o lecție învățată. Profesorul apreciază verbal elevul, îi observă comportamentul șisau îl poate 
nota. Google Meet este o platformă de comunicare prin video și chat, unde se crează un link de întâlnire, 
iar participanții trebuie doar să-l acceseze, chiar dacă nu au cont, pentru a putea intra în sesiunea online. 
Meet oferă ca opțiuni: întâlnire față în față pe video, comunicare cu microfon și prin chat, partajarea 
ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți,  
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 Pentru a participa la întâlnire, elevii trebuie să acceseze link-ul fie de pe laptop fie de pe mobil și să 
aibă activate microfonul și/sau camera web. 

 Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video. Ea permite crearea unor întâlniri 
online (meetings) unde se pot invita participanții/elevii, prin intermediul unui link. Elevii nu au nevoie de 
niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul primit, să descarce aplicația Zoom pe calculator sau mobil și 
să se conecteze cu un microfon și sau/webcam. Atunci vor intra într-o întâlnire online unde pot comunica 
prin mesaje pe chat cu profesorul, pot vedea ce le împărtășește profesorul de pe ecranul său (opțiunea share 
screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și camere web instalate pe aparatul pe care îl 
folosesc. Evaluarea orală a elevilor se realizează la fel ca în Google Meet. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
REDACTAT, PROF. ING. HORTI. ANTON DORU - RELU 

 
Pe perioada pandemiei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea elevilor a fost 

cu siguranță cea mai afectată.  
În cadrul învățământul liceal, conectarea online a avut ca obiectiv principal în organizarea 

învățământului de la distanță, nu doar transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea învățării, 
evaluării.  

În general, profesorii expediau elevilor rezumatul lecției, link-uri de pe YouTube sau trimiteau 
tutoriale audio sau video cu demonstrația conținutului la modulul predat, apoi erau organizate conectări 
online (după ce elevii au primit materialul) pentru verificarea lecției. Profesorii verificau sarcinile propuse 
elevilor, oferindu-le totodată un feedback constructiv.  

În procesul de învățare și evaluare la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special la 
disciplinele de specialitate, unde nu este posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților 
practice. Interacțiunea reală dintre profesor și elevi, cum este în condițiile clasei, nu mai este posibilă.  

De asemenea învățământul tehnic, profesional și dual a fost restructurat în condițiile organizării 
învățământului de la distanță.  

Elevii au demonstrat un interes destul de mare pentru învățământul on-line, fiind deschiși spre 
modernizarea și îmbunătățirea procesului educațional de la distanță, dar au propus și sugestii pentru 
reformarea sistemului educațional în general. Pentru unii elevi, puțini ce-i drept, predarea-evaluarea de la 
distanță a fost un element firesc, așa cum au mai fost utilizate și anterior diverse instrumente online. Marea 
majoritate a elevior au precizat că își doresc ca actul educațional să se desfășoare în școală și nu în mediul 
on-line, chiar dacă mulți din elevi au demonstrat deschidere pentru acordarea de suport cadrelor didactice 
și părinților, demonstrând astfel competențele dezvoltate la școală sau la nivel autodidact. 

Pregătirea profesorilor pentru lecțiile online a fost mult mai solicitantă decât în cazul învățământului 
clasic și mult mai obositoare, ei trebuind să pregătească diverse materiale vizuale relevante (video, PPT, 
postere etc.), care să faciliteze învățarea online.  

Cadrele didactice au precizat că în procesul de învățare-evaluare de la distanță s-au adaptat treptat 
condițiilor specifice create de pandemie. Aceștia au menționat și faptul că au învățat să comunice mai 
eficient și să relaționeze cu elevii mai bine.  

Pentru marea majoritate, școala online, chiar de la începutul pandemiei, a fost un moment dificil, 
provocând tensiune, frustrare și chiar o cheltuială suplimentară, venită pe neașteptate.  

Atât profesorii, cât și elevii sau părinții acestora au menționat că nu au fost pregătiți pentru gestionarea 
crizei, au avut puține resurse și instrumente digitale pentru a se adapta la învățământul online. Cadrele 
didactice au depus un efort dublu sau chiar triplu, pentru studierea și utilizarea unor noi tehnologii de 
învățare și evaluare în condițiile învățării on-line. Aceștia consideră că elevii au fost monitorizați mai greu, 
fără un contact direct, fără o comunicare deschisă și liberă.  
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INSTRUIREA ASISTATᾸ DE CALCULATOR 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG: ANTON ELENA 

PROFESOR EDUCAŢIE SPECIALĂ: SANDU MARCELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 CĂLĂRAŞI 

 
Instruirea asistată de calculator reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi 

de analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial. 

Instruirea şi autoinstruirea asistată de calculator se referă la utilizarea calculatorului în procesul de 
învăţământ, în scopuri didactice. Introducerea calculatorului presupune: o linie didactică bine precizată, cu 
orientări pedagogice, psihologice şi metodice; cadre didactice cu pregătirea necesară 

Această metodă valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare 
euristică şi individualizată a activităţii de predare/învăţare/evaluare (Văideanu): 

• organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui elev;  
• provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea unor 

lacune, probleme, situaţii-problemă;  
• rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea informaţiilor 

necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate de/prin calculator;  
• asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevului prin medierea resurselor autoreglatorii existente la 

nivelul calculatorului;  
• realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu; lecţii, grupuri 

de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare;  
• asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului. 
Tipuri de programe 
În aplicarea practică a instruirii programate se cunosc diverse tipuri de programe. Din punctul de 

vedere al formei răspunsului la temele de control, acestea pot fi: 
a) programe cu răspuns construit, la care elevului i se cere să formuleze răspunsul la tema cuprinsă 

în secvenţa studiată, să-l compare cu răspunsul corect scris în manualul programat sau care apare pe ecranul 
maşinii de învăţat (în ambele cazuri, elevul este ajutat să dea răspunsuri corecte, dar, odată formulat un 
răspuns, acesta nu mai poate fi modificat, urmând a fi utilizat de profesor pentru lămuriri suplimentare şi 
notare);  

b) programe cu răspuns la alegere, în care elevului i se prezintă mai multe răspunsuri şi i se cere să 
aleagă răspunsul cerut, fiind condus, în cazul unui răspuns eronat, spre răspunsul corect şi arătându-se 
natura erorii. 

Din punctul de vedere al înlănţuirii secvenţelor şi temelor, se deosebesc: 
1) programe liniare, la care nu se prezintă explicaţii şi nu există subprograme care folosesc greşelile 

pentru a elimina lacunele din pregătirea elevilor;  
2) programe ramificate, la care răspunsul corect duce la secvenţa următoare, iar răspunsurile eronate 

la subprograme având rolul de a corecta greşelile sau lacunele în pregătire cu explicaţii suplimentare şi care 
îl conduc pe elev fie la secvenţa de la care a plecat, fie la secvenţa următoare (astfel de programe sunt 
întotdeauna cu răspunsuri la alegere). 

Programarea liniară – varianta B. F. Skinner – propune următoarea structură de proiectare a 
secvenţelor de instruire: 

a) informarea elevului;  
b) prezentarea sarcinii didactice: întrebare, exerciţiu, problemă;  
c) rezervarea spaţiului şi a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinii;  
d) oferirea variantei de răspuns corect, necesar pentru evaluarea fiecărui „pas”. 
Parcurgerea unui „pas” implică parcurgerea uneia sau a mai multor secvenţe de instruire. Reuşita 

elevului presupune întărirea pozitivă a răspunsului, care, în varianta programării liniare, susţine trecerea la 
un nou pas de instruire. 
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Programarea ramificată – varianta N. A. Crowder – „solicită un efort intelectual mai mare” necesar 
elevului pentru „recunoaşterea răspunsului corect din câteva răspunsuri date, pe baza testului alegerii 
repetate”. 

Acest tip de programare nu urmăreşte numai preîntâmpinarea greşelilor – ca în cazul variantei liniare 
– ci tratarea acestora în diferite modalităţi de întărire negativă, care reorientează activitatea elevului în 
direcţia recuperării, reselecţionării, reinterpretării, reaplicării informaţiei necesare pentru parcurgerea 
„pasului” respectiv. 

Secvenţa de instruire, proiectată în cazul instruirii ramificate are următoarea structură de organizare: 
a) informarea elevului;  
b) prezentarea sarcinii didactice: temă, întrebare, exerciţiu, problemă;  
c) rezervarea spaţiului şi timpului pentru alegerea răspunsului;  
d) întărirea pozitivă, în cazul răspunsului corect, care asigură trecerea la informaţia necesară pentru 

parcurgerea secvenţei următoare /„pasului” următor;  
e) întărirea negativă, în cazul alegerii răspunsului incorect 
Teoria şi metodologia instruirii care orientează elevul spre o „programă secundară”, obligatorie 

pentru corectarea răspunsului, după care urmează trecerea la informaţia necesară pentru parcurgerea 
secvenţei următoare „pasului” următor;  

f) confirmarea răspunsului în varianta de întărire pozitivă, respectiv în cea de întărire negativă;  
g) informarea din secvenţa următoare . 
Reuşita acestei metode, în varianta sa liniară, ramificată sau combinată, depinde de calitatea 

mijloacelor didactice necesare pentru proiectarea şi realizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare în 
spiritul principiilor cibernetice şi pedagogice evocate anterior: 

 - manualele programate  
 - maşinile de instruire.  
În toate situaţiile, însă, rolul profesorului rămâne determinant. 
Avantajele şi dezavantajele instruirii asistate de calculator 
Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului, ci şi de condiţia pedagogică asumată la 

nivelul programelor elaborate special pentru: 
• conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese;  
• sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii;  
• difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul 

didactic;  
• individualizarea reală şi completă a învăţării, adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin „asistenţă 

pedagogică” imediată, realizată/realizabilă de/prin calculator;  
• stimularea capacităţii profesorului de „a deveni un adevărat educator: 
• ghid şi animator, evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare”. 

 Facilităţi oferite de utilizarea calculatorului: 
• simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate;  
• crearea de situaţii – problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi;  
• îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă;  
• desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel;  
• desfăşurarea de activităţi de autoinstruire;  
• desfăşurarea de activităţi de autotestare;  
• desfăşurarea de activităţi recapitulative;  
• organizarea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi abilităţilor. 

 Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că presupune participarea activă a 
elevilor în procesul de predare – învăţare şi că permite dezvoltarea intelectuală a acestora, adecvată ritmului 
lor de lucru. 

În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine conducatorului activitatii.  
Totodată, instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate 

constitui o metodă generală şi universală în pedagogie, în primul rând din cauză că modelul cibernetic al 
procesului de învăţământ pe care se bazează îl reprezintă, ca orice model, numai din anumite puncte de 
vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe, dar şi pentru că nu toate 
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obiectele de învăţământ sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate, pentru că accentuează verbalismul (în 
scris) fără a dezvolta suficient intuiţia, pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblu 
şi pentru că, dificultăţile fiind fragmentate, se limitează formarea unor motivaţii superioare, spiritul critic 
şi gândirea independentă. De asemenea, instruirea programată prezintă, datorită formalizării procesului de 
instruire, şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. 
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METODE SI TEHNICI EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. ANTON GEORGETA 

GRADINITA “VOINICEL”CHITILA 
 
 Metodele şi tehnicile de evaluare online, diferă de cele tradiţionale, din punctul meu de vedere sunt 

metode de evaluare inovative, care fac ca evaluarea să fie mai interesantă, mai plăcută, mai practică, să nu 
mai fie atât de rigidă. 

Metodele tradiţionale nu-şi mai au rostul în mediul virtual, testele şi tezele la elevi sunt imposibil de 
dat, profesorul fiind pus în postura de a-şi exercita creativitatea şi abilităţile digitale, iar dacă acesta nu le 
deţine, va trebui sa se instruiască pe aceasta latură, pentru a-şi face actul educativ cât mai interesant şi 
captivant. 

Aşadar, sunt puse la dispoziţie în era digitală, o serie de instrumente educaţionale online, iar evaluarea 
se poate face foarte uşor, cu ajutorul acestor instrumente, care ne oferă o gamă largă de posibilităţi de a 
evalua elevii; trebuie doar să fim dispuşi să le explorăm, să ne familiarizăm cu ele şi să le punem la 
dispoziţia elevilor noştri; astfel, pe lângă faptul că noi ne evaluăm elevii, le canalizăm atenţia către 
aplicaţiile/platformele educaţionale, care aşteaptă să fie descoperite. 

Platformele educaţionale online fac învăţarea mai uşoară, iar evaluarea devine mai plăcută, 
nemaifiind factor de stres, din relaţia predare-învăţare-evaluare. 

În continuare, am să enumăr câteva dintre platformele educaţionale, folosite de elevi în perioada în 
care şcolile s-au mutat în spaţiul virtual: 

- În mediul şcolar, destul de uzitată este platforma Google Classroom; aici profesorul se poate 
întâlni cu elevii săi în mediul virtual, temele se pot corecta, feedbackul poate fi oferit direct fiecărui elev;  

- Microsoft Teams este o platformă destinată elevilor şi studenţilor, unde aceştia se pot întâlni, 
forma echipe de lucru, posta teme, profesorul poate oferi feedback în timp util;  

- Kahoot este o aplicaţie eficientă de evaluare, unde elevii pot deveni “profesori”, construind ei 
înşişi itemi ; această aplicaţie este eficientă şi pentru preşcolari, bineînţeles, asistaţi de către un adult;  

- Wordwall este o platformă educaţională unde întâlnim mai multe activităţi de evaluare, atât pentru 
preşcolari, cât şi pentru elevi, mai ales pentru cei din ciclul primar: fişe, chestionare, jocuri de cuvinte etc. 
Aici, profesorii pot fi foarte creativi, aceştia pot crea diferite activităţi interactive, foarte plăcute de către 
copii. Este un instrument digital uşor de folosit si, bineînţeles, plăcut de copii datorită elementelor ludice 
inserate. 

- Dojo Class este un site care are aplicaţie ce se poate descărca pe smartphone; aici profesorul îşi 
poate crea clasa, poate da teme, poate da feedback rapid, poate nota elevii, aceştia pot încărca temele, pot 
trimite videoclipuri/poze etc. 

- Creatoare on-line aplicaţii uşor de folosit, ne ajută în crearea de colaje, slide-showuri, filmuleţe, 
animaţii etc. Cele mai cunoscute sunt: Pixl, Pizap, Kizoa, Animoto.  

Acestea sunt doar câteva dintre platformele utilizate de către copii, ele vin în sprijinul cadrelor 
didactice pentru a le facilita actul educativ în spaţiul online, dar vin şi în sprijinul elevilor pentru a le face 
învăţarea mai accesibilă, mai frumasă. 

Personal, activez în domeniul preşcolar, iar pandemia m-a făcut să mă împrietenesc cu computerul, 
să cercetez aceste platforme, pe unele le folosesc, pe altele, nu, pentru că nu se potrivesc preşcolarilor… de 
câteva luni mi-am mutat grupa pe Dojo Class, părinţii au fost destul de receptivi, în acest sens; acolo postăm 
fotografii de la activităţi, iar părinţii pot încărca lucrările realizate de copii, îi pot filma spunând poezia 
trimisă de doamna educatoare, îi pot filma realizând dierite activităţi casnice etc. Feedback-ul se poate oferi 
individual şi, ceea ce mi-a plăcut la această aplicaţie este că părinţii nu pot vedea, decât activitatea copiilor 
lor, nu au acces la activităţile celorlalţi copii. 

Folosite cu măsură, aceste platforme educaţionale sunt eficiente în învăţare, sunt captivante şi 
interactive, bineînţeles că nu înlocuiesc activitatea de la clasă, însă pe viitor, consider că le putem integra 
în activităţile de învăţare/evaluare, alături de metodele şi tehnicile binecunoscute. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ANTONACHE GEORGIANA SIMONA 

 
Ce este evaluarea? 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea instructiv-

educativă, care în ultimii ani a beneficiat de o atenție specială ca instrument de cunoaștere a efectelor 
acțiunii desfășurate și de reglare a acestora.  

Multitudinea de definiții date evaluării în timp ne permite să vorbim de trei categorii de definiții care 
s-au succedat în timp în concordanță cu anumite teorii, practici și modele:  

 definiții ,, vechi” care fac referire la egalitatea dintre operația de măsurare a rezultatelor școlare a 
elevilor și evaluare;  

 a doua categorie de definiții ale evaluării face referire la congruența performanțelor în învățare ale 
elevilor cu obiectivele prestabilite;  

 definițiile ,,moderne” promovează ideea că evaluarea este sinonimă cu formularea de judecăți de 
valoare despre procesul și produsul învățării elevilor, predominând accepțiunea evaluării interpretate ca 
activitate de emitere a unor judecăți de valoare. 

În opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente cuprinde următorii paşi: stabilirea 
scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, 
măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Ce implică evaluarea? 
• obiectivele şi conţinuturile ce trebuie evaluate;  
• scopul şi perspectiva evaluării;  
• momentul evaluării;  
• modalitatea de evaluare;  
• modul de prelucrare a datelor şi de valorificare a informaţiilor;  
• criteriile pe baza cărora se evaluează. 
Ce este evaluarea online? 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate cu care 

ne confruntăm astăzi, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: 
iniţială, formativă/continuă şi sumativă/finală. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, astfel că au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea 
tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a internetului a determinat diversificarea ofertei 
educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor, astfel 
că ne întrebăm: Cum facem evaluarea în online?  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate cum ar fi: 

 Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 

140

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/


profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU SĂPTĂMÂNA DE EVALUARE FINALĂ 
 

Profesor învățământ preșcolar – Antonescu Grațiela Elena 
Grădinița cu Program Prelungit Raza de Soare Târgoviște 

 

 
 
TEMA: ,,VARA - ANOTIMPUL BUCURIEI ,, 

MARȚI MIERCURI JOI VINERI  
Vizionează împreună cu părinții/ 
bunicii/ frații filmulețul despre 
anotimpuri. 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=BkzJ4TR1f
Ko&feature=emb_title 

Găsește cât mai 
multe cuvinte 
care te duc cu 
gândul la 
anotimpul vara. 
Alege 5 dintre 
acestea, desparte-
le în silabe și 
spune părinților 
ceva despre ele. 

Formează grupe cu 1 
până la 10 obiecte pe 
care le găsești în casă. 
Distrează-te cu un joc! 
https://wordwall.net/res
ource/2845333/num%c
4%83r%c4%83-
%c8%99i-
potrive%c8%99te 

Realizează un desen/ 
colaj dintr-o poveste 
pe care ai ascultat-o 
la grădiniță. 

Rezolvă sarcinile jocului 
interactiv! 
 
https://wordwall.net/resource/118
8276/%c3%aen-ce-anotimp-se-
%c3%aentampl%c4%83 

Rezolvă cu 
atenție! 
 
https://wordwall.
net/resource/2620
305/cuvinte-
silabe-sunete-
vara 

Am 2 prieteni pe care 
vreau să-i servesc cu 
cireșe, dar nu am decât 
10. Arată prin desen sau 
prin altă modalitate cum 
le pot împărți cireșele la 
amândoi. (găsește cât 
mai multe variante) 

Rezolvă cu atenție! 
 
https://wordwall.net/
resource/2696346/p
ove%c8%99ti-
minunate 

 
Desenează / pictează anotimpul 
preferat. 

 Fii interpret 
pentru o zi! 
Încântă-i pe 
părinții/ bunicii/ 
prietenii tăi cu 
melodiile 
preferate pe care 
le-ai învățat până 
acum la grădiniță. 

 
Rezolvă sarcinile 
jocului interactiv! 
 
https://wordwall.net/res
ource/2205545/compun
erea-numerelor 

 
Ascultă cântecelul! 
https://www.youtube
.com/watch?v=HSy
pwuZbiD0 
 

  Descoperă imaginea! 
https://www.jigsawplan
et.com/?rc=play&pid=0
4a4754f9da4 
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TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE ÎN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. DR. ING. APARASCHIVEI OVIDIU  

LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DR. NIVCOLE RUCĂREANU” BRAȘOV 
 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elevi. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevilor de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul 
proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de note, ci 
este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de profesori 
preocupați de activitatea lor.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elevi. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. 

Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Instrumente de evaluare: 
1. Pentru probele orale putem folosi motede de comunicare video-audio unu la unu, sau pur și simplu 

camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată. 

2. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe) elevii pot filma 
prezentarea acestora și o pot posta on-line de asemenea. 

”Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. ” 
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 MODELE DE LUCRU PENTRU EDUCAŢIA FIZICĂ ONLINE 

 
 PROF. APĂTEAN ADRIAN- ROMEO 

 LIC.TEOR. A.M.GUTTENBRUNN, ARAD 
 
 Orele se mută de pe terenul de sport în online. Chiar daca profesorii încă învaţă cum să facă orele 

atractive, școala online este o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă. Pentru profesorii de educaţie 
fizică lucrurile sunt mai complicate decât şi-au imaginat. Dacă sunt discipline la care întâlnirea pe Zoom 
sau pe alte platforme decurg fără probleme, pentru profesorii de educaţie fizică este o adevărată încercare 
să găsească acele modalităţi de a-i capta pe copii şi a răspunde şi cerinţelor programei.  

 Pentru această disciplină există chiar și un manual, fapt ce oferă profesorilor posibilitatea să se 
adapteze. Când nu-i au însă pe elevi în faţa lor, demersul devine mult mai greu. Recunoaşterea că nu ai 
lucrat anterior pe platformele online şi că pentru a preda astfel ai câteva nopţi nedormite este doar un aspect 
al acestor vremuri. Cu ajutorul elevilor, însa, desluşim în timp record cum stă treaba cu platforma şi trecem 
la treabă. Apar totuși temeri legate de drepturile de autor pentru materialele video care, din sutele de clipuri 
vizionate, par cele mai adecvate scopurilor noastre. Însă în cele din urmă, concluzionam că sunt folosite în 
scop educativ, chiar daca sunt preluate din surse deschise și nu ar trebui să ridice probleme.  

 Cea mai mare problemă rămâne, însă, faptul că nu îi poți observa pe elevi exersând, pentru a-i putea 
corecta. Cum decuge ora online?...La noi trebuie să fie exersare. Am vizualizat sute de videoclipuri în care 
am căutat să adaptez teme. De exemplu, dacă am avut săriturile la coardă, am explicat în mare cum te 
dezvoltă săritura, cum se poate executa – variantele pe ambele picioare, pe un picior sau alternativ – pe 
urmă am postat videoclupul respectiv, în care se prezintă cum se ţine coarda, cum se execută mişcarea . 
Copilul accesează materialul postat, cei mari descurcandu-se singuri, iar cei mici ajutati de părinți sau frații 
mai mari, vizualizează și execută individual. Nici n-avem spaţiu şi nici materialele necesare pentru a face 
eu acest lucru în faţa lor, însă ne adaptăm. Se realizează videoclipuri cu execuția mișcării și filmările se 
trimit profesorului pe platforma clasei pentru a putea fi evaluate de către acesta. 

 Profesorii de educaţie fizică au la îndemână un manual pentru disciplina lor, dar ei știu că de fapt 
competențele vizate de programa şcolară pentru disciplina în curs nu pot fi atinse și nici pe deplin realizate 
prin predarea online. Aici e nevoie de contact fizic. Copilul are nevoie de ajutor pentru a se deprinde cu 
mișcarea, cu execuția. Până nu pui mâna pe copil şi nu-i arăţi mişcarea corectă e foarte putin probabil sa 
inteleaga copilul care sunt greselile si ce poate face pentru a le corecta. Tocmai de aceea apelez la aceste 
videoclipuri. Scarite pentru exersarea vitezei de reactive si cercuri Hula Hoop pentru liceeni sunt materiale 
utile pentru exersarea pe online. În funcţie de tema pe care o pregătesc, profesorii caută videocliupuri 
adaptate scopului lor. Exerciţiile trebuie să-i şi atragă pe copii, să perceapă ora ca pe un moment care-i 
destinde, cum se întâmplă la şcoală.  

 În contextual actual adaptăm pe cât posibil activitățile, astfel încât să se familiarizeze copiii cu 
cerințele programei școlare. Materialele folosite în această perioadă pot fi introduse și cadrul unor activități 
desfășurate la școală, după reîntoarcerea elevilor la orele fizice. Spre exemplu, una dintre teme ce poate fi 
lucrata video, prezentându-le filmuleţe cu exerciţii cu cercuri de Hula Hoop i-a prins foarte tare. Ca şi 
exerciţiile cu bastoane, pe care cu siguranţă le vor adapta la şcoală. Celor mai mici le-am sugerat să exerseze 
alături de părinţi jocul „Familia Baloo“, să încerce să meargă „ca urşii“, dacă spaţiul le permite. Mai fac 
împreună dance fitness, aerobic, experimente de tot felul, despre care primesc şi elemente de teorie. Pentru 
activitatea la şcoala online vor primi şi note. Profesorii aşteaptă în privat filmuleţe şi fotografii de la ei, 
pentru a încheia în baza acestor activităţi media pe semestru. 
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 Chiar dacă e foarte greu să adaptăm o lecţie practică, care se bazează pe exersare, la mediul online, 
putem gasi solutii care sa fie si atractive si eficiente. Dacă avem sărituri la coardă, mai întâi spunem care 
sunt beneficiile săriturii la coardă, care se regăsesc în videoclipul respectiv, le dăm anumite indicii şi îi 
trimitem la videoclip. Iar atunci când suntem pe platformă îi întrebam dacă au reuşit, ce li s-a părut greu, 
ce nu le iese, dacă au întrebări.  

 Ce nu poate face din păcate Internetul, este să ne permită să-i urmărim pe elevi îndeaproape. La 
şcoală reuşim să identificăm în cazul multora, în special la cei din clasele mici, probleme ale coloanei şi să-
i orientam pe părinţi spre medici de specialitate. Pentru copiii ulterior diagnosticaţi se aplică programe 
speciale de exerciţii, astfel încât să-i ajute în recuperare. 
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 ADAPTAREA LA EVALUAREA ONLINE  

 
 PROF. APĂTEAN IOANA, ȘC. GIMN. ARON COTRUȘ, ARAD 

  
 Motto : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa pe 

alţii.“ Ralph Waldo Emerson 
  
 Demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu 

constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. La rândul său, MEC și instituțiile din subordine au 
promovat, în ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu componentă digitală, începând cu programul 
Sistem Educațional Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în 
utilizarea noilor tehnologii și terminând cu încercările de constituire a unei baze de resurse educaționale 
deschise sau demersurile din proiectele ROSE și CRED, dar nu toti dascălii au reușit să se familiarizeze cu 
aceste aspecte. 

 Dacă până acum aceste resurse au fost introduse opțional in cadrul activităților, iată că trăim vremuri 
când ele devin obligatorii, forțați fiind cu toții de contextual actual al virusului care ne-a mutat complet în 
online.  

 Evaluarea în învățământul primar este delicată datorită impactului pe care îl are asupra elevilor. Acest 
proces complex poate păstra atractivitatea și dinamica activităților de predare-învățare prin intoducerea 
Tehnologiei Informației și a Comunicării în cadrul său. Pedagogi precum Ioan Nicola tratau problematica 
evaluării cu ajutorul „mașinilor” încă din 1980. O dată cu evoluția societății, calculatorul a devenit un „must 
have” și în școlile din România, aducând o serie de avantaje prin folosirea acestuia în activitățile de 
evaluare: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat pentru elev și profesor, întocmirea 
diagnozei, elevii își expun în mod independent cunoștințele, diminuarea emoțiilor. Exisată o serie de 
programe ce se pliează pe cerințele educaționale ale profesorilor și elevilor cu ajutorul cărora se pot crea 
teste, chestionare, jocuri. 

 Platformele și aplicațiile disponibile online devin foarte utile in procesul educativ si cu ajutorul lor 
se pot realiza activități foarte atractive, dar nu pot înlocui interacțiunea face-to-face. Experiența actuală ne 
ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat în mod adecvat, deși reprezintă o adevărată 
provocare atât pentru pentru profesori, cât și pentru elevi.  

 Nu avem încotro decât să ne adaptăm situației, să ne străduim cât de bine putem să învățăm mai întâi 
noi, ca mai apoi să le putem transmite și elevilor informațiile necesare de utilizare a acestor instrumente. S-
au adus modificări și fișei de evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar în care au fost incluse următoarele criterii: 

- proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;  

- utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de 
învățare pe platforme educaționale;  

- organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, 
extrașcolar și online;  

- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;  
- realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;  
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 Și în ”Fișa cadru a postului - cadru didactic din învățământul preuniversitar” au fost introduse aceste 
criterii: proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și proiectare a instrumentelor de 
evaluare aplicabile online. 

 Toți factorii educaționali trebuie să țină pasul cu noile tendințe. În contextele online, implicarea este 
absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 
semnificativă. Așadar, pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video sau camerele web in 
grupurile de Skype sau Zoom în care elevii ar putea eventual să expună răspunsuri la întrebări din lecția 
învățată sau chiar să intervină cu răspunsuri în timpul predării. Elevii mici au nevoie de ajutorul părinților 
care pot încărca imagini cu lucrările lor individuale, pe platforma folosită la clasă, de exemplu Microsoft 
Teams, Google Meet sau Google Classroom, urmând a fi analizate ulterior de către profesor si retrimis un 
feedback în privat. Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu 
poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. 

 “ O evaluare corectă a învățământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 
unic și universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională!” Gilbert De Landsheere 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE ÎN PREȘCOLARITATE 

 
PROF. APETREI LUIZA-ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAȘI 
 
Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online, crearea și utilizarea instrumentelor 

de evaluare aplicabile online, utilizarea aplicațiilor online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe 
platforme educaționale, organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în 
mediul online ar trebui să reprezinte pentru fiecare cadru didactic o provocare și o oportunitate de a evolua, 
de a ne perfecționa.  

O lume nouă se întrezărește la orizont, iar în ce măsură se va și instaura rămâne să descoperim. Certă 
este necesitatea unui efort individual și curajul de a ieși din zona de confort. 

În cele ce urmează am să prezint un instrument de evaluare realizat cu ajutorul site-ului Wordwall, 
care îți oferă o serie de șabloane predefinite pe care cadrul didactic le poate personaliza după bunul plac. 
Multe dintre acestea pot fi adaptate pentru preșcolari, utilizând imaginile în locul cuvintelor. Iată câteva 
instrumente digitale pe care le poți utiliza cu succes la grădiniță: „deschide caseta”, „chestionar concurs”, 
„adevărat sau fals”, „roata aleatoare”, „sortare în funcție de grup” etc. Important este că aceste instrumente 
le poți utiliza și în activitatea față-în-față, fiind extrem de atractive pentru cei mici și adaptabile în funcție 
de tema abordată.  

La finalul grupei mijlocii, după o perioadă de absență de patru luni din grădiniță, am dorit să realizez 
o evaluare orală a cunoștințelor copiilor despre propria grupă. Astfel, am apelat la „chestionarul concurs”, 
un chestionar cu variante multiple, cu soluții de salvare și o rundă bonus. Am adresat copiilor întrebări, iar 
aceștia au răspuns oral, alegând varianta corectă de răspuns. Activitatea am desfășurat-o pe Zoom, iar copiii 
au fost încântați să participe. 

Iată câteva fotografii din timpul activității: 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
APOSTU VALENTINA,  

COLEGIUL NATIONAL „C. D. LOGA”, CARANSEBES 
 
Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 

fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie pierdut 
din vedere ce dorim ca elevii să arate că știu – au învățat să facă? 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent 
de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face 
alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Menţionez câteva platforme educaţionale care oferă posibilitatea creării mai multor tipuri de 
instrumente de evaluare: 

• Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

• Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
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și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul 
predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul 
lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

• Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste. 
• LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 

teste etc. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm, dar oricât de performant sau 
prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin intermediul educatorului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. ARAMĂ ELENA-ADELA 
ȘCOALA GIMNAZILĂ NOVACI 

JUDEȚUL GORJ 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 
procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
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• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei.  
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 ,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ARDELEAN MARICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND 
 
 Predarea este componența prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de 
a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des 
întâlnită în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe 
bază de note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special 
de profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care 
trebuie consultat „offline” de către elev crește. 

 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, dar și ca părinte, devine 
din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie să învăț asta…”. 
Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare.  

 Evaluarea cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 Formele de evaluare sunt structurate în: 
metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator. În on-line marea 
problemă este verificarea identității. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
Programarea testelor la anumite intervale orare;  
Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
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Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau 

alt instrument în care să se asigure prezența elevilor);  
Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ARGATU SIMONA,  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINȚI 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MOCANU DELIA 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HÎRLĂU 
 
 Evaluarea ne ajută să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie educaţională 
pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, 
adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu ce au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
- Moodle poate fi considerat pachetul software cu sursă deschisă cel mai versatil în termeni de 

utilizare, experiență colectivă și administrare, care a intrat în analiza instrumentelor software capabile să 
ofere o soluție viabilă. Un punct care aduce greutate în favoarea acestui instrument este familiaritatea multor 
profesori români, care, deja au intrat în contact cu acesta. Moodle are posibilitatea de a comunica și distribui 
standardizat conținuturile pe care le agregă. O trecere în revistă succintă este binevenită pentru a înțelege 
nivelul de versatilitate oferit. Cărți - prin carte se înțelege un set de resurse conectate între ele (se pot crea 
agregări unitare de resurse variate); - Fișiere - resurse care sunt adăugate unui curs (este oferită posibilitatea 
de a integra resurse din Google Drive sau OneDrive); - Directoare - sunt spații dedicate resurselor care 
aparțin unei activități sau curs )resurse arhivate, care odată încărcate crează un director dedicat lor); - Pachet 
de conținut IMS40 - conținut agregat din mai multe resurse care au un caracter static. - Etichetă (label) - 
sunt containere pentru resurse multimedia, text și chiar fragmente de cod. - Pagină (page) - oferă 
posibilitatea de a crea pagini care să conțină textul cursului - URL (Uniform Resource Locator) - creezi 
linkuri către resurse externe 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
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să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Unul din punctele forte ale profesorilor ar fi să devină ei înșiși inovatori. Pentru a atinge această țintă 
profesorii trebuie să poată dobândi bine competențele digitale. Aceste competențe pot fi modelate chiar 
prin realizarea de resurse educaționale deschise.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
ARTICOL REALIZAT DE ARHIP MARIANA 

 
Forma de lucru online este o provocare a zilelor noastre. Desigur că socializarea joacă un rol 

important în viața preșcolarului, dar activitatea online poate avea beneficiile ei. Noul curriculum vizează 
dezvoltarea copilului astfel încât acesta sa fie pregătit pentru parcursul său in viața de adult și în școlaritatea 
mică. Astfel, acesta, prin activitățile pe care le desfăsoara la gradinița, iși formează abilități practice, abilități 
de învățare, abilitatea de a lucra în echipa si multe alte abilități care îl ajută în viitorul îndepărtat si apropiat. 

 Cu un plan bine stabilit și cu niște obiective foarte atent alese, preșcolarul se poate dezvolta în acest 
sens și în sânul familiei, cu ajutorul educatoarei. Pentru acest lucru este imperios necesar implicarea 
părintilor atât cat este posibil, colaborarea cu educatoarea, asigurarea materialelor necesare desfășurării 
activitații online (dispositive cu internet, materiale folosite în diverse activități).  

 În conceperea planului, educatoarea va ține cont de programul parintilor, timpul pe care aceștia îl pot 
acorda pentru astfel de activități dar și de situația personală a fiecărui copil. De asemenea, educatoarea va 
încerca sa folosească cât mai mult posibil materiale găsite la îndemana oricui (obiecte casnce, jucării, 
diverse materiale reciclabile etc). Aici apare un plus pentru activitatea de acasă. Copilul va învăța să 
aprecieze lucrurile care, pana în acest moment le arunca. Ca și aplicabilitate, in calitate de adult, va aprecia 
esențialul și nu va fi o persoană superficială. Totodată, copilul va lucra alături de familia lui, întărind astfel 
relațiile cu propria familie. Prin intermediul activităților propuse de educatoare, copilul va exersa pe rand 
atât statutul de lider cât si pe cel de subaltern. Foarte importantă este și evaluarea online deoarece 
educatoarea trebuie să își construiască activitatea în funcție de ce cunosc copiii.  

Evaluarea este mai greu de realizat în acest context deoarece educatoarea nu îi poate observa pe copii 
cum lucrează și în diverse situații. Tocmai de aceea, unele activități vor fi evaluate prin intermediul 
filmărilor video, altele cu ajutorul fișelor de lucru si altele, care sunt propuse sub formă de experimente, 
sunt propuse fie prin filmulețe video, fie prin fișe care să demonstreze că obiectivul experimentului a fost 
atins. Chiar dacă nu se desfășoară in gradință, aceasta trebuie sa fie propusă sub forma de joc. In continuare 
o sa va propun o activitate propusă preșcolarilor din grupa mare sub formă de experiment. 

 Pentru o dezvoltare fizică sănătoasă, educatoarea va propune copiilor activități in aer liber, realizând 
astfel si activități integrate. In acest sens, educatoarea se poate folosi de anumite fenomene ale naturii si sa 
propuna activitati distractive pentru cei mici. De exemplu, după o zi ploioasă, educatoarea îi va propune 
copilului să arunce in balțile formate pietricele mici, dar să aibă grijă să nu lovească pe cineva sau să se 
stropească. El va observa ce se intamplă cu piatra si cum se comportă apa. După aceea va trebui să pună în 
acea baltă frunze mici si va observa cum acestea nu se vor scufunda comparativ cu pietricelele. Astfel el va 
face diferența dintre obiecte grele și ușoare și cum se comportă acestea în apa. La finalul experimentului, 
copilul va ține într-o mână pietricica și în cealaltă mână frunza pentru a simți diferența de greutate. 
Evaluarea acestui experiment, se poate realiza cu ajutorul unei fișe în care copilul va trebui să coloreze 
obiectul mai ușor sau mai greu. Experimente asemănătoare se pot realiza și în funcție de alte fenomene care 
se întâmplă în natură. 

 Astfel, curiozitatea si creativitatea sunt dezvoltate și spiritul de observație dobândit îl va ajuta atât ca 
școlar cât si ca adult. 

 Activitățile cu copiii trebuie să se desfășoare fără a solicita foarte mult părinții, fără a-i obosi pe copii 
dar in același timp să conducă catre dezvoltarea plenară a copilului.  
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EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. ARSENE LIVIA IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ORIZONT,, BUCUREȘTI 
 
 Învățământul românesc traversează o perioadă în care trebuie regândită întreaga strategie de predare-

învățare-evaluare pentru ca actuala generație de elevi să nu rămână cu lacune de ordin științific și, nu în 
ultimul rând, de natură psihologică. 

Condițiile sociale impun o distanțare, ceea ce poate cauza un aspect negativ în dezvoltarea afectivă 
și cognitivă a copiilor. Legătura cu școala și procesul de socializare la nivelul clasei trebui întreținute pentru 
a nu perturba dezvoltarea socio-emoțională a elevilor. 

Cadrele didactice au fost nevoite să transfere întreaga activitate desfășurată la clasă în mediul on-line, 
regândind astfel modul de susținere a lecțiilor, dar și identificarea unor posibile modalități de evaluare prin 
care să analizeze gradul de dezvoltare pentru competențele prevăzute în programa școlară. Astfel, se 
apelează tot mai des la materiale didactice digitale însoțite de explicații care să pună accentul pe înțelegerea 
conținuturilor. 

 Pentru a măsura gradul de atingere a obiectivelor, profesorii adoptă soluții pentru evaluarea continuă 
a ceea ce se predă, dar și evaluări sumative prin care să analizeze situația atât la nivelul grupului de elevi, 
cât și performanțele individuale. 

În acest sens, tot mai des sunt ultilizare formularele pe bază de punctaj. Avantajele folosirii acestui 
model de evaluare sunt: 

- Rapiditatea corectării testului și posibilitatea oferirii unui feed-back imediat. Elevul știe, la finalul 
testului, ce punctaj a obținut și poate avea marcat răspunsul incorect. În acest mod, poate reveni la conținutul 
predat pentru a elimina lacunele în învățare. 

- Timpul relativ scurt dedicat conceperii testului și alegerea sarcinilor ținând seama de 
particularitățile clasei de elevi. 

- Rapiditatea transmiterii testului în timpul orei de curs si accesul imediat al elevilor la test. 
- Realizarea unor diagrame din care să reiasă problemele înregistrate de elevi și planificarea urgentă 

a măsurilor remediale. 
Această modalitatea de evaluare presupune cunoștințe de utilizare a platformelor din partea cadrelor 

didactice și accesul la tehnologie IT pentru toți participanții. Uneori, aceste condiții nu sunt îndeplinite și 
este necesară identificarea altor modalități prin care să se poată face evaluare elevilor. 

Atunci când colectivele de elevi de la clasă sunt reduse, se poate apela și la evaluarea orală, pe bază 
de întrebâri și răspunsuri. La elevii din clasele de liceu se pot organiza dezbateri, satisfăcând astfel și nevoia 
copiilor de socializare, de comunicare, procese care sunt pe deplin afectate în această perioadă. 

Mediul virtual pune la dispozitia cadrelor didactice o serie de aplicații care vin să susțină modul în 
care se pot desfășura activitățile de predare-învățare-evaluare. Se pot realiza conferințe video la nivelul 
clasei pentru a se transmite cunoștințele, se pot forma priceperi și deprinderi prin intermediul jocurilor on-
line realizate de cadre didactice și putem evalua nivelul elevilor prin teste on-line, dezbateri, susținerea unor 
proiecte etc. 

Pentru ca procesul instructiv-educativ să continue este necesar ca accesul la tehnologie să reprezinte 
un deziderat al societății în ansamblu. Putem spune că, în ultima perioadă, s-a pus accentul pe digitalizarea 
învățământului și trebuie identificate urgent soluții pentru ca elevii și profesorii să poată continua, în 
siguranță, activitățile instructiv-educative. 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățare prin care fiecare parte implicată, 
elev sau cadru didactic, primește imformații clare despre modul și gradul de implicare în procesul învățării. 
Important este să analizăm datele oferite de evaluare și să identificăm modalitățile cele mai utile prin care 
putem remedia aspectele negative (lacunele).  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 ÎNV. ASOFRONIE DOINIȚA 

 ȘC. GIMNAZIALA „GH. POPOVICI”LOZNA 
 
 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii școlii noastre, o 

experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni în prezent și trei luni și jumătate la începutul perioadei 
pandemice. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au 
început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un 
mediu online. 

 În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem cu toții printr-un proces 
de adaptare, atât elevi, cât și noi, învățătorii. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, 
învățarea la distanță, este o provocare. Noi nu am fost obișnuiți cu o asemenea libertate. Avem nevoie de 
interacțiunea noastră tradițională sau putem să ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de 
suflet? Când spun aceste lucruri mă refer la unele discipline prin care trebuie să vorbească emoția, 
simțirea.Cum să cântăm la distanță? Cum să pictăm la distanță? Cum să împărțim la distanță? Toate 
răspunsurile la aceste întrebări întârzie, deoarece simțim cum ne pierdem puțin, câte puțin. 

 Ne-am propus să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel încât să trecem cu bine peste 
acest moment dificil. Pare simplu, dar cum putem face matematicӑ la distanțӑ? Unii dintre noi sunt născuți 
cu un dar evident pentru matematică, pentru ceilalți durează mai mult pentru a-și descoperi talentul. Folosim 
în mod constant în aceste zile platforme și tutorialele, fie cӑ este vorba de ora de matematicӑ sau de alte 
ore. Împreună continuӑm sӑ descoperim tainele noilor tehnologii și ale informaticii. 

 În această perioadă, optăm pentru comunicarea digitală/online cu elevii școlii noastre. Competența 
digitală este una dintre acele „alte” competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele 
și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii noștri apreciază comunicarea cu învățătorul si 
relația continuă pe care o oferă această metodă modernă de predare-învățare. Practica online de până acum 
ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit mai flexibile. Pentru buna desfășurare a 
învățământului online am ținut cont de unele recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie 
acestei perioade, astfel am asigurat o comunicare clară, nuanțată și explicită, dar în același timp și fermă. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru noi, învățătorii, este să ne îndepărtăm de noțiunea de evaluare ca document 
Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosim 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele 
de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 
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 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Obiectivul principal în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și 
motivației pentru învățare a elevilor, îl constituie dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea 
echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară. 

 

160



 
STRATEGII. CARACTERISTICI. ROLUL EVALUĂRII ȘCOLARE  

 
AȘTILEAN DANA-ANDREEA 

 
În zilele noastre se constată extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor la evaluarea 

procesului, a strategiei care a condus la obţinerea anumitor rezultate, precum şi o diversificare a tehnicilor 
de evaluare. În acest sens deschiderea evaluării spre competenţe relaţionale, spre disponibilitatea de 
integrare socială reuşeşte să transforme elevul într-un partener autentic al profesorului în evaluare, iar prin 
autoevaluare şi inter evaluare accentua-rea rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor 
negative se asigură o calitate sporită predării şi se stimulează învăţarea. 

Explicarea şi interpretarea strategiilor de evaluare este realizată în sens larg, analitic şi restrâns, 
sintetic. În sens larg analitic, este necesară definirea elementelor componente, integrabile în structura 
strategiilor de evaluare:  

a) modelele/tipurile vizează modalităţile de organizare a acţiunii de evaluare în raport de activitatea 
didactică;  

b) formele vizează modalităţile de exprimare a acţiunii de evaluare, realizabile prin probe orale, scrise 
sau practice;  

c) tehnicile vizează modalităţile de realizare a acţiunii de eva luare specifice unor procedee 
operaţionale.  

În sens restrâns, sintetic, este necesară clasificarea strategiilor de evaluare în raport de câteva criterii 
relevante. 

Întregul demers cu privire la conceperea strategiei de evaluare trebuie să pornească de la obiectivele 
care sunt riguros formulate în fiecare compartiment al programei. 

Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât şi elevului cunoaşterea gradului şi a măsurii 
în care a fost îndeplinite finalităţile propuse. Eficienţa proceselor de predare şi învăţare depind de 
corectitudinea şi de promptitudinea cu care se realizează actele evaluative 

Evaluarea constituie instrumentul principal care, folosit cu pricepere care, de către cadrul didactic, 
fixează măsura în care obiectivele formulate au fost realizate la parametrii stabiliţi. În acelaşi timp, 
constatările făcute prin evaluare pot sugera şi măsurile de ameliorare ce se impun, în scopul creşterii 
randamentului procesului de învăţământ. 

Prefigurarea strategiilor de evaluare presupune aplicarea unor probe de testare şi evaluare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor intelectuale şi practice ale elevilor, pe baza cărora se va realiza reglarea şi 
optimizarea instruirii. 

Pentru elaborarea unei strategii didactice de evaluare, cadrul didactic trebuie să se raporteze, în 
principal, la metodele şi instrumentele de evaluare. Dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
strategiile interactive de evaluare şcolară eficientă se remarcă : 

evaluarea să fie o experienţă de învăţare ;  
o să fie motivantă, nestresantă ;  
o să fie mai mult constructivă decât distructivă ;  
o să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal ;  
o să se concetreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit ;  
o să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire ;  
o să fie clară explicită ;  
o să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi ;  
o evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază impactul 

şi preconizează noi demersuri. 
 Concluzionând, scopul major al evaluării este să ofere datele necesare care să permită luarea celor 

mai bune decizii educaţionale. În relaţie cu factorii decizionali, rolul evaluatorului este de a preciza: ce se 
doreşte, natura deciziilor care urmează să fie adoptate, tipurile de informaţii ce trebuie furnizate, utilizarea 
unor proceduri în concordanţă cu scopurile vizate. 
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU EVALUAREA FOLOSIND 

PLATFORMA MOODLE 
 

PROF. SORIN ATODIRESEI 
COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” GALAȚI 

 
După cum probabil este bine cunoscut, Moodle reprezintă o platformă de e-learning, un spațiu de 

învățare virtual care permite profesorilor să desfășoare activități cu elevii diverse folosind tehnologii de 
comunicare compatibilă cu toate dispozitivele conectate la Internet. Folosind această platformă, profesorii 
au posibilitatea să creeze cursuri online concentrate pe interacțiune cu proprii elevi, cursuri care permit 
livrarea de conținut educațional într-o formă modernă și interesantă care depășesc formele clasice și statice 
bazate pe scheme sau planșe statice și care pot folosi conținut multimedia. 

Unul din avantajele utilizării sistemului Moodle este dat de puternicul modul de evaluare conținut de 
acesta. Acesta nu se limitează doar la comunicarea temelor pentru elevi, colectarea conținutului de la aceștia 
în formă electronică și notarea acestora, ci pune la dispoziția profesorilor si posibilitatea de a apela la teste 
de evaluare a cunoștințelor care pot nota automat răspunsurile elevilor, acesta reprezentând un avantaj 
extraordinar pentru economisirea timpului de evaluare a cadrului didactic. Însă pentru ca realizarea acestui 
lucru să fie corect realizată, este extrem de important ca profesorul să utilizeze în mod eficient multitudinea 
de posibilități oferite de o platformă care nu se remarcă a fi una din cele mai ușor de utilizat. Acesta este 
motivul pentru care am considerat util prezentul ghid de realizare unei evaluări care să ușureze munca 
cadrului didactic. 

Pentru realizarea unei evaluări folosind platforma Moodle este necesar ca să efectuăm două operațiuni 
distincte. Prima constă în realizarea corectă a unei bănci de întrebări, iar a doua se referă la realizarea 
testului propriu-zis care va fi furnizat elevilor. 

Ne vom concentra atenția în continuare pe realizarea unei bănci de întrebări care să fie utilă şi uşor 
de implementat în realizarea testului propriu-zis. Pentru aceasta, trebuie mai întâi să ne concentrăm atenţia 
asupra categoriilor principale de itemi în cadrul cărora vor fi amplasate întrebările pentru elevi. Astfel, 
recomandarea mea în această etapă constă gruparea categoriilor pe tipurile de itemi existenți pentru fiecare 
lecție, capitol sau unitate de învățare. De asemenea este important să folosim în principal itemi cu alegere 
multiplă, pereche și duali întrucât aceștia sunt ușor de evaluat automat de către platformă, dar nu ne vom 
feri nici de itemii pereche și cei sub formă de eseu care vor necesita însă o intervenție ulterioară a cadrului 
didactic pentru verificarea corectitudinii acestora şi acordarea punctajului. Acestea vor constitui și 
principalele categorii de întrebări din banca de întrebări. 

După ce am aplicat acest artificiu, devine mult mai simplă amplasarea itemilor în fiecare categorie 
corespunzătoare. Este drept că aceste categorii se vor repeta pentru fiecare capitol și poate părea redundant, 
însă folosirea acestei modalităţi de lucru va avea efecte pozitive directe în a doua etapă de concepere a 
testelor, întrucât va fi amplasat fiecare item la locul potrivit. 

 
Urmează popularea băncii de întrebări cu itemi pe 

fiecare categorie și pentru fiecare lecție/capitol, etapă care 
poate dura destul de mult. Sursele de inspirație aici pot fi 
întrebările de la clasă, lucrările scrise date în trecut sau 
subiectele de la olimpiade date de-a lungul timpului. Nu 
insist pe redactarea itemilor întrucât aceasta nu face parte 
din prezenta lucrare, însă pot adăuga încă o recomandare 
pentru itemii gen eseu: pentru a ușura și structura cumva 
răspunsul elevilor, obișnuiesc ca să completez itemul cu un 
schelet de structură pentru eseu. 
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A doua și ultima operațiune constă în 
conceperea propriu-zisă a testului folosind 
întrebările realizate în prima parte. Pentru 
aceasta trebuie să ne hotărâm la numărul de 
itemi din test, punctajul pentru fiecare, 
timpul necesar rezolvării testului de către 
elevi și perioada de timp cât acesta va fi 
disponibil. Dacă intenționăm să dăm testul 
elevilor în laboratorul de informatică, 
trebuie să luăm în considerare și faptul că se 

va mai pierde timp cu amplasarea elevilor la calculatoare, intrarea acestora pe platformă și eventual 
rezolvarea diferitelor probleme apărute pe parcurs. De asemenea, unii elevi pot avea o viteză de tastare mai 
mică decât alții, prin urmare recomand conceperea unui test care să poată fi rezolvat în 20-25 minute.  

De asemenea, pentru acordarea automată a punctului din oficiu, prima întrebare este bine să fie una 
în care prezentăm structura testului și punctajul acordat pe parcurs, urmat de întrebarea ”Continuați” la care 
răspunsul ”Da” are punctajul de 1 punct: 

După realizarea testului și aplicarea lui, 
putem vedea și verifica notele obținute de către 
elevi. Natural, dacă am ales un item tip eseu, va 
trebui să trecem manual prin rezultatele elevilor 
și să acordăm punctajul meritat de către fiecare. 
Rezultatul putem să-l vizionăm accesând 
”Privirea de ansamblu” a testului: 

 
În concluzie, platforma de e-learning Moodle reprezintă o instrument interesant de folosit în 

activitatea educativă întrucât el nu numai facilitează numai livrarea de conținut educaţional către elevi, cât 
poate fi şi un real ajutor pentru profesori pentru una dintre cele mai importante activități din activitatea 
educativă, dar și una din cele mai consumatoare de timp, şi anume evaluarea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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EVALUAREA ONLINE LA CLASELE PRIMARE ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR AVIRVAREI MIHAELA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ALECU RUSSO” BACAU  

 
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare– învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fiecentrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. De asemenea, 
debutul anului școlar 2020-2021 a îngreunat munca profesorilor din întreaga lume, deoarece „personajele” 
care iau parte la procesul de predare-învățare-evaluare trebuie să își mute activitatea în mediul online. Într-
o țară fără resurse informaționale sau tehnice pentru învățământul online, acest context pune o mare piedică 
beneficiarilor direcți ai sistemului: elevii.  

Un cadru bine pregătit este cel care stăpânește foarte bine metodele și instrumentele de evaluare și 
care le aplică în funcție de particularitățile clasei la care predă. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor 
şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a 
acestuia.  

Având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, cadrele didactice trebuie să își adapteze 
mijlocele și metodele utilizare pentru a realiza în continuare un act didactic de calitate. Astfel, ne sunt puse 
la dispoziție numeroase platforme care vin în ajutorul nostru, ușurând totodată și munca elevilor. Printre 
platformele educaționale utile pentru evaluarea online putem aminti:  

 G-Suite for Education, care ne permite să ne desfășurăm orele ( Google Meet), să distribuim 
materiale didactice (Google Classroom), să realizăm schițe/rezolvări/demonstrații (Google Jamboard), dar 
și să evaluăm elevii într-un mod facil și obiectiv (Google Forms).  

 Microsoft Teams, care ne pune la dispoziție un loc pentru conferințe video, un loc virtual pentru 
conversații prin schimb de mesaje și imagini în timp real, posibilitatea de a încărca și accesa diferite 
materiale didactice, un calendar interactiv care trimite notificări elevilor în legătură cu munca academică.  

 Kahoot, care dă posibilitatea elevilor să devină profesori, construind teste proprii pentru verificarea 
cunoștințelor. Această aplicație poate fi una mai atractivă pentru elev, deoarece îl pune în situația de a se 
auto-evalua creând un test pentru elevi.  

 Prezi, prin care poți crea prezentări (folosite atât pentru partea de predare-învățare, cât și pentru 
evaluare – în situația în care elevul trebuie să facă o prezentare pentru a fi evaluat). 

 Wordwall este o bună aplicație pentru a crea quiz-uri interactive prin care cadrul didactic poate 
evalua nivelul de cunoștințe al elevilor.  

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordaremultidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) Acest principiu pedagogic poate fi aplicat mai ales în contextul învățământului online, deoarece este 
foarte dificil să evaluezi prin metode orale sau scrise. Profesorul este nevoit să se orienteze spre metode și 
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instrumente complementare, precum: portofoliul, proiectul, investigația. Tema pentru acasă și munca 
individuală pot fi metode de evaluare online (prin completarea digitală a lor sau scanarea rezolvărilor 
efectuate pe caiet). Avantajele acestor metode altenative de evaluare este formarea și dezvoltarea 
deprinderilor de muncă intelectuală independentă, dar se elimină și potențiala competiție între elevi (bazată 
pe cunoașerea calificativelor fiecăruia). Dezavantajele evaluării online este dublarea muncii profesorilor 
(de elaborare a materialelor, aplicare, corectare și ameliorare), dar și a copiilor (nevoiți să stea ore întregi 
în fața unui ecran).  

Consider că actualul context pandemic în care ne aflăm este un prilej pentru profesori de a-și 
îmbunătăți actul pedagogic, elevilor le dă ocazia de a-și dezvolta autonomia muncii intelectuale, iar părinții 
pot crea o legătură mai strânsă cu școala (colaborând cu profesorul pentru sprijinirea copilului).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Stanciu, M., 2003, p.284 
 Radu I.T., Teorie și practica în evaluarea eficienței învățământului, E.D.P, București, 1981 
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EVALUAREA ONLINE:  

METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII  
 

AUTOR: AVRAM CARINA-ANDREEA 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea 
ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra 
corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare 
(1). 

Noile tehnologii au făcut posibile evaluări frecvente și variate în mediul online, comparativ cu mediul 
tradițional de învățare. Cu toate acestea este important ca evaluarea online să urmărească în continuare, 
însușirea de către elevi a obiectivelor și competențelor propuse.  

Voi prezenta câteva metode de evaluare pretabile în cadrul învățământului online pentru elevii de 
școală gimnazială sau liceu. 

Evaluarea pe bază de proiecte se pretează la educația online deoarece necesită realizarea unei 
anchete independente pe o anumită temă și permite evaluarea mai multor competențe. 

Un proiect poate porni de la o cercetare pe un anumit subiect, o activitate de rezolvare a unor probleme 
sau o activitate creativă. De exemplu, elevii vor primi ca sarcină să cereceteze o problemă din viața de zi 
cu zi care se leagă de conținuturile studiate anterior, mai apoi vor avea de găsit o soluție creativă pe baza 
celor învățate. 

Pentru un proiect reușit este necesar un time-line care oferă un model clar cu fiecare sarcină de lucru 
(brainstorming, cerectare, creare, termene limită de finalizare a proiectului și check-in-uri pe parcursul 
acestuia etc.). De asemenea, proiectele oferă profesorilor oportunitatea de a-i învăța pe elevi să folosească 
surse și referințe credibile de pe internet. 

Evaluarea pe baza unui jurnal este o sursă constantă de evaluare formativă. Tehnica presupune 
crearea unui jurnal în care elevii scriu despre propria lor învățare. De asemenea, tehnica construiește abilități 
metacognitive ale elevilor-abilitatea de a „gândi la gândire”(„think about thinking”). Jurnalele de învățare 
pot fi simple documente Word sau pot fi utilizate platforme gratuite de blogging (ex. SimpleSite) sau 
înregistrări vocale pentru o mai mare interactivitate.  

Pe baza jurnalelor elevii sunt încurajați să își pună întrebări de tipul „Ce m-a interesat cel mai mult?, 
Ce a fost cel mai greu?, Ce aș vrea să îmbunătățesc” etc. 

Jurnalul poate avea formă liberă sau poate fi structurat: 
Jurnalul de provocări: conține reflecții asupra oricăror provocări întâmpinate în timpul învățării. După 

notarea reflecțiilor este încurajată planificarea de către elev a unei strategii de îmbunătățire a parcursului 
învățării. 

 
Jurnalul de succes: conține reflecții asupra momentelor de tipul „aha” avute pe parcursul unei 

săptămâni. Poate conține concepte noi înțelese de către elev, cunoștințe interesante dobândite și probleme 
depășite. 

Jurnalul vizual: permite elevilor folosirea unui program de ilustrare (paint, photoshop, gimp) pentru 
a reprezenta grafic ceea ce au învățat pe parcursul unei săptămâni. De asemenea, pot fi folosite și ilustrații 
sugestive descărcate de pe internet. 

Evaluarea folosind referatele, ar putea fi înlocuită cu realizarea unui scurt filmuleț în care elevii 
să prezinte o temă dată. Podcasturile pot fi un substitut pentru prezentările orale standard. Pe lângă 
dobândirea de cunoștințe despre tema prezentată elevii vor dobândi și cunoștințe tehice despre utilizarea 
unor software-uri de editare sau folosirea unui microfon. 

Discuțiile online pot fi incluse într-o evaluare sumativă, dacă sunt specificate clar criteriile urmărite 
și tematica abordată. Discuțiile pot fi utilizate pentru evaluarea conținuturilor studiate, comunicarea orală, 
colaborarea cu ceilalți membri sau abilitatea de a realiza conexiuni. 

Pentru situațiile în care dorim să realizăm sarcini de lucru scurte, care vizează doar anumite elemente 
de conținut putem folosi diverse resurse online cum ar fi: 
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-Crearea de teste grilă și nu numai folosind Google forms, Classkick, Gimkit, Kahoot, Mentimeter 
sau Wordwall 

-Adăugarea de întrebări la care elevii pot răspunde în timp ce vizionează un clip deja existent pe 
platforma YouTube folosind Edpuzzle 

-Crearea de prezentări folosind Paddlet, Whiteboard 
-Crearea unei hărți mentale folosind Mindmup 
Orice metode de evaluare am alege este important să ne rezumăm la 3-4 cu care elevii să fie 

familiarizați. Când folosim tehnicile de evaluare online nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că ordinea 
de desfășurare a „operațiilor” în predare ar trebui să fie: crearea relației cu elevii, învățarea iar mai apoi 
evaluarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
(1) Tănase Mihai - Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Brașov 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CLUB SPORTIV ȘCOLAR UNIREA IAȘI 
PROFESOR IOANA BABIUC 

 
Pentru a identifica răspunsuri adecvate la intrebarea "De ce este necesară evaluarea?" trebuie să ne 

orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului 
evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: 
atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Evaluarea, înţeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, este o etapă necesară 
ce se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice, ca o posibilitate de validare a "justeţei secvenţelor 
educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare şi intervenţie asupra 
conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale". 

Există trei grupe de definiţii pentru evaluare: 
- evaluarea - măsură, în sensul de cântărire precisă a activităţii; 
- evaluarea - congruenţă, în sensul că în procesul de învăţământ se obţin permanent date reale, 

imediate, directe asupra reacţiei elevului; 
- evaluare - judecare, în sensul aprecierii imediate prin judecăţi, comparaţii". 
Evaluarea, în activitatea de educaţie fizică, reprezintă "un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale". 
Dar evaluarea nu trebuie înţeleasă şi tratată numai ca pe o modalitate de control sau ca formă de 

măsurare obiectivă a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor motrice ci şi ca o strategie în formarea 
motivaţiei pentru practicarea exerciţiilor fizice. 

Obiectul evaluării. 
Obiectul activităţii de evaluare în educaţia fizică şi sport îl constituie: 
- Planul de învăţământ; 
- Programa şcolară; 
- Activitatea didactică de predare realizată de profesor; 
- Activitatea de învăţare realizată de elevi; 
- Contribuţia educaţiei fizice la educaţia tinerei generaţii; 
- Procesul de schimbare al comportamentului elevilor. 
În ceea ce priveşte obiectutul evaluării în lecţia de educaţie fizică şi sport, acesta constituie 

modificările comportamentale produse de practicarea exercițiilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, 
afectiv, estetic, moral, social al subiectului. 

Pentru realizarea unei evaluări obiective, ţinând cont de etapele şcolare şi conţinuturile de învăţare, 
s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe şi norme de control. 

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

Teoria si practica pedagogică evidențiază existența mai multor forme si tipuri de evaluare, 
cunoscându-se mai multe clasificări, in funcție de criteriul adoptat. 

Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunostinte 
teoretice in rezolvarea unor probleme practice, gradul de stăpânire a unor priceperi si deprinderi. Se aplică 
în special atunci cand se urmărește evaluarea continutului experimental si practic al instruirii, dar ofera si 
informatii cu privire la insusirea conținutului conceptual. Reprezintă și o modalitate importantă de 
dezvoltare a unor competențe generale și specifice, aplicative. Aprecierea în cadrul acestor probe are un 
grad ridicat de obiectivitate și este ușurată de faptul că se finalizează într-o serie de produse ce pot fi 
analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

Pentru ca evaluarea prin probe practice sa fie eficienta se impune respectarea unor cerinte: 
- stabilirea probelor practice relevante in raport cu obiectivele de evaluat; 
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- precizarea clara a sarcinilor; 
- asigurarea echipamentelor si aparaturii necesare; 
- stabilirea criteriilor, normelor de evaluare si cunoasterea lor de elevi. 
Metodele complementare de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care 

urmăresc să ofere elevilor posibilități sporite de a demonstra nu numai ca au asimilat un ansamblu de 
cunostințe, dar și ăa dispun de priceperi, deprinderi, abilități de a opera cu respectivele cunostințe. Au un 
potențial formativ ridicat și permit o mai bună individualizare a actului educațional. 

În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
- observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor; 
- investigatia; 
- proiectul; 
- portofoliul; 
- autoevaluarea. 
Evaluarea competențelor elevilor în funcție de conținuturile instruirii și modalitatea de eșalonare a 

acestora în structura anului școlar. Pornind de la asigurarea unui volum de ore suficient pentru ca elevii să 
poată dobândi competențele care vor fi supuse evaluării, se oferă sugestii privind probele care pot fi 
susținute de elevi. 

Predarea online reprezintă o nouă provocare profesională din punctul de vedere al concepției asupra 
predării Educației fizice și sportului, precum și al utilizării pe scală largă a mijloacelor tehnologice 
moderne. In această secțiune sunt formulate recomandări care să susțină și să promoveze schimburile de 
experiență între profesori: modalități de colaborare, soluții tehnologice de diseminare a bunelor practici, 
realizarea bibliotecilor virtuale. Este iterată ideea că grupul de profesori de la nivelul unei școli trebuie să 
devină o comunitate reală de învățare și de sprijin. Pentru accelerarea diseminării bunelor practici, este 
încurajată constituirea comunităților profesionale intra și interdisciplinare, la nivel de școală, județ și chiar 
la nivel național. 

Metode de evaluare. 
Metode de verificare. 
Trecerea probelor de motricitate prevazute de "sistemul national scolar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor, privind probele prevazute. 
Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare învatator pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). 
Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. 
Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în condiții analoage (asemanatoare) probei sau 

activitatii respective. 
Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. 
Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor 

verigi din lectie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreatiei organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort, atitudin 
i, comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). 
Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). 
Aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoțită permanent de acordarea unor calificative. 
Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel național sau local. Se mai 

numește metoda absolută și se aplică la unele probe pentru calitățile motrice. 
Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Comparatia se face la nivel de clasa; 

profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. 
Este eficientă dacă există doar un rând de clase. 

Progresul individual se calculează - indicele de progres calculat în functie de valoarea 
performantionala inițială si finală. 

Nivelul de execuție tehnică sau tactică a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare 
partiala sau globala. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. 
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Activitatea de evaluare online în domeniul sportului, nu poate reflecta ceea ce numim noi progresul 
sportivului, în toate segmentele lui de dezvoltare – psihomotricitate, cognitiv, afectiv. Competiția este 
adevărata evaluare! 
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EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE PENTRU PROFESORI 
 

PROF. BABOI-DRAGAN LUMINIȚA 
ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA „ION PILLAT” DOROHOI,  

JUD. BOTOȘANI 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
În mare parte, în literatura de specialitate, formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare: cunoașterea conținutului; inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva 
probleme; verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; dacă va putea folosi acele 
cunoștințe în materii viitoare; obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; gradul de 
apreciere între diferiți evaluatori independenți; concordanța dintre forma și conținutul testului. 

Printre instrumentele de e-learning și de comunicare, trebuie menționată și platforma Zoom pentru 
livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană 
a până la 100 de participanți. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală 
este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

În sprijinul desfășurării cursurilor online, există instrumente gratuite folosite pentru predare sunt 
suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul 
online, dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. 

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Google Meet, în care elevul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, online-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. 

Platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele de implementare atât on-premises cât 
și online. 

Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă. În online marea problemă este verificarea 
identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. 

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. 
Contul instituțional unic care permite de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă online. 
Mai mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un 
candidat, pentru a asigura faptul că elevii nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de 
evaluare. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unei evaluări online, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

 Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii; 
 Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
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 Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
 Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
 Programarea testelor la anumite intervale orare; 
 Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
 Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
 Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
 Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
 Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line 

la test, din diverse motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
 Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (Skype sau alt instrument) 
 Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
În urma unei analize comparative a platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu 

Microsoft Forms) pentru a vedea dacă răspund cerințelor anterioare, se constată că nici una din ele nu se 
califică. Ele însă permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură 
crearea de categorii de întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. 

Alte platforme care pot fi folosite în evaluarea on-line ar mai fi: wolframalpha.com Easyclass, 
Edmodo, Microsoft Teams, Google Classroom, scoalaintuitext.ro, examenultău.ro, 
evaluareinteractivă.ro, Test-Me.ro, myKoolio, LearningApps. Alte aplicații utile folosite în evaluarea 
cunoștințelor ar fi: Quizizz, Wordwall, Quizlet, Hot Potatoes 

În final, putem afirma că evaluarea online este o provocare pentru profesori, deoarece aceștia trebuie 
să se perfecționeze în realizarea unor instrumente de evaluare atractive, inventive și corecte. Rămâne la 
latitudinea profesorului să aleagă modul în care își alege să facă evaluarea online în funcție de disciplina 
pe care o predă. 
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METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 
 

PROFESOR IN INVAȚAMANT PRIMAR BADAR ANNAMARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „DR. BALASI JOZSEF” CURTUIȘENI 

 
Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ. Poate fi definită ca o acțiune de 

măsurare, apreciere care vizează rezultatele învățării. Evaluarea permite monitorizarea și verificarea 
stadiului atins în învățare și cunoaștere. În funcție de momentul realizării, evaluarea poate fi: inițială, 
continuă și finală. În realizarea evaluării putem folosi două categorii de metode: metode tradiționale de 
evaluare (probe orale, scrise și practice) și cele alternative/complementare (observarea sistematică a 
activității și a comportamentului, investigația, proiectul, portofoliul). 

Evaluarea online este o parte necesară a învățării la distanță. În procesul evaluării online utilizăm 
multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul 
evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. 
Evaluarea online permite o flexibilitate mai mare asupra locului, momentului și modului în care se 
desfășoară evaluarea și oferă o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. Evaluarea online, ca și evaluarea obișnuită, poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip “da”/”nu” (“adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Exemple de instrumente de evaluare online: 
• Probe orale: comunicare video-audio, participarea la discuţii online ex. Meet 
• Probe scrise: teste de tip chestionar, teste propunând probleme spre soluționare, quiz-uri şi 

întrebări online; 
• Probe practice: poze despre desene, obiecte realizate, schițe, grafice, video despre intrepretare de 

cântece, interpretare de rol, recitare de poezie etc. 
• Proiecte: proiecte tematice, teme colaborative 
• Portofolii: alcătuirea şi predarea de portofolii 
Exemple de aplicații online care pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Aplicația permite crearea mai multor tipuri de întrebări: 

- Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 

- Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
- Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
- Poll (sondaj) 
- Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul 
predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul 
lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-un mod interactiv în rezolvarea testului. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea diferite teste interesante și attractive 
pentru copii. 
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4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. 

În concluzie putem afirma că Evaluarea- față în fată și online- este și va rămâne procesul prin care 
se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare. 
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EVALUAREA UTILIZAND SOFTURILE DE TESTARE ȘI EVALUARE 
 

PROF. BADAUȚA CAMELIA CORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”VIRGIL MADGEARU” 

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi 
utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea 
finală. 

Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror 
lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, 
vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă. 

Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul 
când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar 
asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
•Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
•Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
•Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

•Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 

•Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 
anume, adevărat sau fals. 

•Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

•Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
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•Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect 
sau incorect. 

•Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o 
ordine corectă. 

•Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 
coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 
itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode: 
•generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat; 
•afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi. 
Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua 

abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul aplicațiilor 
software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a 
software-urilor de tip simulare. 

Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de 
obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. Dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil într-un 
sistem de evaluare digitală sau incluse într-un software educațional, atunci ele pot presupune din partea 
evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns. 

Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 
responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform 
căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai 
centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare 
că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin 
descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze 
propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de 
prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea 
de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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EVALUAREA ONLINE-TESTAREA COMPUTERIZATĂ 
 

AUTORI: PROF. BADEA IRINA IONELA,  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, JUD. GIURGIU 

 
Testarea ca metodă de evaluare poate beneficia şi de aportul calculatorului şi ca urmare este denumită, 

testare computerizată. Acest tip de testare prezintă patru etape, cu grad tot mai ridicat de adaptare a 
posibilităţilor calculatorului la cerinţele didactice şi de exploatare a calităţilor acestuia ca mediu interactiv, 
capabil de dialog cu elevul; acestea sunt: testarea computerizată simplă, adaptivă, continuă şi inteligentă. 

Testarea informatizată simplă reprezintă prima etapă, în care se realizează următoarele operaţii: 
¬ elaborarea băncilor de itemi; 
¬ asamblarea itemilor în seturi convenabile de teste; 
¬ calcularea punctajelor şi prelucrarea rezultatelor. 
Faţă de elaborarea obişnuită a testelor calculatorul permite: 
• economisirea timpului de elaborare; 
• prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, 
• stocarea şi actualizarea rapidă a unui număr mare de itemi; 
• prelucrarea statistică complexă a rezultatelor; 
Testarea adaptivă este mai complexă şi permite adaptarea testelor conform răspunsurilor date de cel 

verificat; aici unui răspuns corect îi urmează un item mai dificil, iar unui răspuns eronat sau incomplet i se 
asociază un item mai uşor decât cel precedent. Aceasta este de regulă o testare recapitulativă. 

Testarea continuă se inspiră din tehnica instruirii programate şi implică o dotare corespunzătoare, 
fiecare elev dispunând în clasă de propriul său terminal de calculator, la care apelează în ritmul impus de 
profesorul ce coordonează instruirea, acesta intercalând secvenţele de instruire colectivă prin mijloace 
clasice, cu cele de instruire individuală, utilizând calculatorul. Calculatorul poate prelua tot mai multe 
sarcini ale profesorului, obţinând treptat rolul expertului uman, atât în prezentarea informaţiilor cât şi în 
conducerea învăţării şi în evaluarea rezultatelor acesteia. Cu o bază de date tot mai cuprinzătoare, 
calculatorul se apropie de performanţa de a putea conversa direct şi aproape liber cu elevul, putând răspunde 
la solicitările acestuia şi sporindu-i substanţial randamentul şcolar, prin orientarea convenabilă a învăţării, 
în concordanţă cu posibilităţile individuale ale elevului. În acest stadiu al comportării inteligente a 
calculatorului, testarea computerizată ar fi unul din elementele sistemului de instruire asistată de calculator. 

Testarea computerizată inteligentă a ajuns o doleanţă în parte realizată, care măreşte considerabil 
obiectivele evaluării şi suprapune tot mai fidel aria conţinutului verificat peste cel necesar sistemului de 
cunoştinţe cu care trebuie să rămână elevul în urma şcolarizării. 

Din punct de vedere pedagogic, verificarea şi notarea elevilor cu ajutorul calculatorului prezintă 
anumite avantaje, între care: 

• posibilitatea de verificare a întregii clase de elevi la aceeaşi temă, 
• respectarea sistemului propriu de muncă; 
• posibilitatea de autoverificare după fiecare răspuns dat etc. 
Între dezavantaje se menţionează: 
• imposibilitatea argumentării şi aprofundării răspunsului ales sau formulat; 
• imposibilitatea nuanţării răspunsurilor; 
• alegerea uneori la întâmplare a răspunsului corect etc. 
Introducerea tehnicii de calcul pentru verificare şi notare nu înlătură celelalte modalităţi, dimpotrivă, 

acţiunea lor trebuie îmbinată pentru a se obţine o imagine cât mai clară a rezultatelor. Profesorul nu poate 
lipsi din actul examinării şi evaluării elevilor datorită limitelor oricărei maşini în soluţionarea unor aspecte 
specifice proceselor umane. Procedeul computerizat nu poate fi folosit exclusiv şi pentru faptul că nota este 
prognostică şi nu numai diagnostică, funcţia ei neputând fi limitată la o simplă expresie sau indice, la un 
prezent rupt de viitor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE LA DISCIPLINA 
GEOGRAFIE 

 
PROF. BADEA TEODORA ISABELA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VIRGIL MADGEARU” ROȘIORII DE VEDE 
 
Provocarea momentului în contextul actual o 

reprezintă abordarea activității de predare-învățare-
evaluare în forma de organizare on-line. A fost momentul 
în care, s-au căutat soluții pentru înlocuirea învățării 
clasice, în sala de clasă, cu învățarea on-line. 

Procesul de instruire s-a realizat la distanță în mod 
sincron și/sau asincron, utilizându-se diferite 
echipamente (desktop, laptop, telefon mobil, tabletă etc.) 
cu acces la internet. Monitorizarea ritmului învățării s-a 
făcut prin utilizarea unei palete diverse de instrumente de 
evaluare on-line. 

La disciplina geografie, pentru evaluarea inițială, 
aplicația Google Forms de pe Platforma de învățare G 
Suite for education a oferit opțiuni suficiente pentru 
crearea de teste cu feed-back imediat, având însă limite 
în ceea ce privește stabilirea timpilor de lucru, 
inconvenient depășit cu ajutorul extensiei Quilgo. 

Evaluarea formativă a inclus chestionare, sarcini 
de lucru sau întrebări create cu ajutorul unor instrumente 
și aplicații de tipul: 

Quizizz(https://quizizz.com/)care este o aplicație 
de evaluare a cunoștințelor cu interfață prietenoasă, 
permite inserarea unor hărți, avatare, tabele, 
imagini,teme, muzică, meme-uri. Aplicația ce poate fi 
accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer are și 
deficiențe, în sensul că nu include decât itemi cu alegere 
multiplă și itemi cu răspuns deschis, mai ofertantă în 
acest sens, fiind aplicația Google Forms. 

Pentru o evaluare de proces, la sfârșitul orei, se 
poate utiliza aplicația 
mentimeter(https://www.mentimeter.com/) care permite să interacționezi cu elevii clasei în timp real. Este 
un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și elevii pot da răspunsul folosind un telefon mobil 
sau orice alt dispozitiv conectat la internet. La geografie este foarte eficientă pentru fixarea termenilor cheie 
la sfârșitul lecției. 

Edpuzzle(https://edpuzzle.com/) este un instrument online care permite accesarea un videoclip din 
mai multe surse (cum ar fi YouTube, National Geographic sau Academia Khan) și transformarea acestuia 
într-o lecție interactivă (Hazarde naturale și antropice) în care se inserează chestionare evaluabile în anumite 
puncte, sub formă de test cu o întrebare deschisă, cu alegere multiplă sau doar cu un comentariu. Mai târziu, 
se pot verifica și nota răspunsurile elevilor. 

O altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste este Quizlet( https://quizlet.com/) unde se pot crea 
în mod gratuit 8 teste. După crearea unui cont, o să apară o interfață din a cărui bară de sus, se poate selecta 
butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare se completează titlul activității și descrierea cerinței, apoi în 
partea de jos se introduc itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. După 
ce s-au completat cardurile, se selectează butonul „Create” și se generază un link-ul care va fi distribuit 
elevilor, fie prin copiere și adăugare ca mesaj în Meet, fie folosindu-se opțiunea „Share”. 

Quiz-urile prin Kahoot (https://kahoot.com/) este recomandat a se utiliza în special ca 
instrumente pentru verificarea cunoștințelor și feed-back pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați 
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au fost și cum se simt elevii. Aceasta platformă gratuită folosită de profesorii din întreaga lume permite 
crearea de teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. 
Odată creat un test, veți putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația 
Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe 
un ecran vizibil tuturor. 

Oricare ar fi varianta aleasă, acest tip de evaluare, deși are un grad mare de atractivitate pentru elevi, 
are limitele ei, care pot fi de ordin tehnic, elevii nu pot fi controlaţi în permanenţă, eficienţă scăzută în cazul 
testelor de diagnostic, ofertă limitată pentru limbajul specializat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
quizlet.com/ 
www.mentimeter.com 

179

https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/


INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA ONLINE 
 

PROF. BĂDOI MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN”, SLATINA, JUDEȚUL OLT 

 
Evaluarea randamentului şcolar constituie o componentă constantă a activităţii didactice, integrată 

structural şi funcţional în această activitate. În didactica modernă, evaluarea este considerată parte 
integrantă a procesului de învăţământ, furnizând, în primul rând, educatorilor şi elevilor informaţiile 
necesare desfăşurării optime a acestui proces. 

A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de 
învăţământ au fost realizate, precum şi eficienţa strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea facilitează 
reglarea şi autoreglarea procesului de învăţământ. 

În condițiile actuale, procesul de învățământ s-a transferat cu preponderență în mediul online 
Facilitarea accesului, din faţa calculatorului, la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în instituţiile educaţionale. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Acestea, însă, trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe dintre strategiile folosite în evaluarea faţă în faţă. Diferenţa constă în 
contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi 
administrare a rezultatelor și produselor evaluării. 

Pentru evaluarea online a elevilor sunt utilizate diverse aplicații și platforme educaționale care 
permit construirea, administrarea testelor și raportarea rezultatelor în timp real. 

Cu ajutorul Formularelor Google se pot elabora teste care să conțină diverse tipuri de itemi: cu 
răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, 
scară liniară, grilă cu mai multe variante. În elaborare se va ține cont de următoarele recomandări: 

• Este obligatoriu ca una din întrebări să fie pentru identificarea elevului (ex. Numele și prenumele 
elevului); 

• Se recomandă a nu se vor folosi întrebări cu răspuns deschis, pentru a putea face evaluarea testului 
cu calculatorul, utilizând aplicația Flubaroo; 

• Răspunsurile corecte la toate întrebările vor fi date de către profesor. Răspunsul corect va fi utilizat 
ca reper în evaluare pentru răspunsurile elevilor. 

După crearea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Testul poate fi trimis pe mai multe 
căi: prin e-mail (ceea ce presupune ca fiecare elev respondent să aibă un cont de e-mail), prin Facebook, 
prin Twitter sau prin Google+. Toate aceste variante presupun ca profesorul să cunoască conturile tuturor 
elevilor din clasă. Există, însă, o variantă mai simplă prin care profesorul obține un link către test într-o 
formă scurtă și furnizează acest link elevilor: 

Elevul accesează link-ul, apare testul, răspunde la toate întrebările, verifică încă o dată dacă a răspuns 
corect, apoi retrimite testul profesorului. 

Odată cu editarea și salvarea testului, se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format Excel. În 
momentul în care elevii dau remitere testului, numele fiecărui elev și răspunsurile date întrebărilor se 
înregistrează în foaia pentru răspunsuri. Acționarea meniului RĂSPUNSURI, permite vizualizarea unui 
REZUMAT al răspunsurilor (necesar pentru statistici) sau vizualizarea în mod INDIVIDUAL a fiecărui 
răspuns dat de către elevi. 

Profesorul stabilește punctajul pentru fiecare item; pentru întrebarea care presupune identificarea 
repondentului (numele și prenumele) se selectează Identifies Student, se bifează din lista de răspunsuri 
existente răspunsul corect (cel dat de către profesor) și în final se deschide fila Grades în care putem vedea 
punctajul fiecărui elev sau procentul de răspunsuri corecte care pot fi convertite în note (în situația în care 
nu s-au folosit doar 10 întrebări a câte 1 punct fiecare). Ex. 90,91% corespunde notei 9, iar 100% 
corespunde notei 10 etc. 

Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 
• Profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul; 
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• Profesorul câștigă timp deoarece corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului, fiind eliminat 
astfel subiectivismul, care poate afecta nota acordată.; 

• Notele obținute pot fi trecute în catalog imediat; 
• Un test poate fi folosit la mai multe clase de același nivel, mai mulți ani la rând; 
• Profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără pericolul de 

a copia unii de la alții). 
Fiind vorba de o evaluare online, singurul dezavantaj ar fi lipsa conexiunii la Internet pentru unii 

dintre elevii aflați în localități izolate. 
Încurajez toate cadrele didactice să utilizeze acestă metodă modernă și eficientă de evaluare. 
Formularele Google pot fi utilizate și în alte scopuri, nu numai în evaluarea școlară online, cum ar 

fi: sondaje, chestionare, colectare de date, formulare de înscriere la diferite activităţi etc. Răspunsurile la 
întrebări sunt păstrate într-un fişier de tip foaie de calcul. Fiecare răspuns are un marcaj de timp, care indică 
data şi ora la care a fost completat formularul. 

 

 
 

 
 

 
(Imagini - TEST de evaluare inițială – clasa a IX-a) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: 
 BĂEȚICA ALEXANDRA GEANINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NEDA MARINESCU,, GRĂDINILE, JUD. OLT 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: BAGOSI EVA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MISKOLCZY KAROLY” MIȘCA, JUD. BIHOR 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

„Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere.”-Will Durant 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este surprinzătoare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
• Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii 
– Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 

fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente 
comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

• Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

• Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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• Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

• Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

• Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. 

Elevii pot să realizeze filmulețe Screenchot în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-
ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

184

https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf


 
EVALUAREA ONLINE 

 
BĂLĂBĂNEANU ALINA 

GRADINIŢA CU P.S. NR. 49 BRĂILA 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva des. 
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INSTRUMENTE ON-LINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 
 

BALACI FLORINA- TINCUȚA 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR- LICEUL DE INFORMATICA 

,,TIBERIU POPOVICIU” – CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Scopul ei 
principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire 
şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile 
de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.Este 
necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de 
învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului 
din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o 
multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie 
adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

Evaluarea on-line este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De 
asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare on-line pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. Prin platformele și aplicațiile disponibile on-line, drumul este larg 
deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în 
care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența 
actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. 
Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la 
simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ 
aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă, etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste, 
etc. Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline; 

Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru; 
Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați; 
Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. Pentru a crea aplicații noi, vom accesa Alcătuiește 

exerciții, apoi o să alegem tipul care se potrivește conținutului dorit de noi. 
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Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate on-line), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate 
pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile 
Hot Potatoes într-o singură unitate. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis.Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, profesorii 
trebuie să exploreze și să permită și elevilor să facă același lucru. 

În contextele on-line, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EDUCATIA INCLUZIVĂ - EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU TOȚI 

 
BALACI MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU”, CRAIOVA 
 
Educația de tip incluziv este o educație de calitate, accesibilă și care își îndeplinește menirea de a se 

adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din 
medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe țări se stipulează 
prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Educația incluzivă are ca principiu fundamental 
un învățământ pentru toți, împreună cu toți, care constituie un deziderat și o realitate ce câștigă adepți și se 
concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

Fiecare copil este diferit și special și are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilități. 
Toți copiii au dreptul la educație în funcție de nevoile lor. 

Grădinița are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă față greutăților 
cu care aceștia se confruntă.Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competențele și 
capacitățile educaționale ale fiecărui copil și să identifice:cum este fiecare;ce știe fiecare;ce face 
fiecare;cum cooperează cu ceilalți. 

Educația incluzivă caută să răspundă nevoilor de învățare ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor, cu 
un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării şi excluziunii sociale.Educaţia 
incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea 
resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a 
tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă sunt cele mai eficiente 
mijloace de combatere a discriminării şi creează comunităţi primitoare, dezvoltând o societate incluzivă şi 
oferind tuturor accesul la educaţie . 

Școala incluzivă presupune, în primul rând, recunoașterea dreptului fiecărui copil la educație, și apoi 
înțelegerea diferențelor de adaptare și învățare, specifice fiecărui copil în parte, ca fiind naturale. Desigur, 
procesul de transformare a școlii tradiționale într-una incluzivă cere:timp și tehnici noi de abordare din 
partea fiecărui profesor. Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive, prin 
aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferențelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de 
ordin etnic sau social.Incluziunea la nivel școlar se realizează prin respectarea și valorizarea diferențelor 
socio-culturale existente în rândul elevilor și prin promovarea bogăției și a diversității experienței educative 
care rezultă din aceste diferențe ,școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală 
prietenoasă flexibilă, o școală care abordează procesul de predare - învățare - evaluare într-un mod dinamic 
și atractiv, o școala care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază 
al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și 
la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.O școala incluzivă 
este o școala deschisă către orice elev, o școală care primește orice elev, îl valorizează și îl face să se simtă 
acasă. Este, a-și spune ,școala ideală, unde toată lumea se duce cu plăcere și toți copiii sunt ajutați să-și 
atingă maximumul potențialului nativ. Este școala care oferaă sprijin accentuat pentru acei copii care au 
nevoie .Din păcate realitatea nu este întotdeauna la nivelul idealului. Există multe practici care generează 
disconfort în rândul elevilor, părinților și uneori chiar și al cadrelor didactice. Tendința de a ignora copilul 
care are un ritm de învățare mai lent e un fenomen foarte răspândit, și nu se ține cont că acel copil nu are 
neapărat un nivel scăzut de inteligență ci pur și simplu un alt ritm de învățare. Copiii care provin, de 
exemplu, din învățământul special și au fost integrați în școlile de masă trebuie să facă față acelorași 
standarde ca și ceilalți copii, și astfel se confruntă cu fenomene de excludere sau de ignorare. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Ecaterina Vrășmaș-,, Educația copilului preșcolar”, Editura Pro Humanitas, București, 1999; 
-Ecaterina Vrășmaș-,,Introducere în educația cerințelor speciale”, Editura Credis, București, 2004. 
- Maria Robu-,,Empatia în educație-Necesități pedagogice modern”Editura,Didactica Publishing 

House”București,2008 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. – BĂLAN VIOLETA-RODICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 56 „NEGRUȚ”, BRĂILA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
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cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 

competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

191



 
MODALITĂŢI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: BĂLĂNEANU MONICA 

GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
La deschiderea noului an şcolar, ne-am bucurat când ne-am revăzut cu toţii la grădiniţă: părinţi, copii, 

cadre didactice dar după o lună am fost nevoiţi să comunicăm din nou online în scenariul galben apoi roşu, 
să păstrăm legătura cu părinţii şi copii. Astfel am fost nevoite să gândim noi metode şi tehnici de evaluare 
iniţilă, adaptate situaţiei pandemice. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, al nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Închiderea grădinițelor a fost şi este o provocare pentru toată lumea: cadre didactice, părinţi, copii 
şi a creat o situaţie de incertitudine care a ridicat foarte multe întrebări pentru fiecare. Noi cadrele didactice 
Trebuie să găsim soluţii pentru a păstra legătura cu părinţii şi copii, întrebarea care se ridică este dacă 
reuşesc copiii să se adapteze noilor situaţii, sau vor dori să accepte învăţarea de acasă, părinţii îşi puneau 
problema cum se vor descurca, cu toate că unii puteau să rămână acasă. 

Evaluarea iniţială de la începutul anului şcolar 2020-2021 la grupa mare „Licurici”, a vizat nivelul 
de cunoştinţe şi deprinderile pe care copiii le au la începutul anului şcolar, după o perioadă de şase luni, 
timp în care au fost departe de grădiniţă, în vederea reglării demersului didactic din perioada următoare. În 
această situaţia specială a fost nevoie să găsim noi metode de evaluare eficiente dar şi agreate de copii. 

Am considerat că evaluarea trebuie adaptată la faptul că învăţământul preşcolar nu face din 
transmiterea şi acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea pentru a 
uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea 
potenţialului nativ al copilului, în condiţiile de comunicare online dar şi pregătirea lui pentru şcoală. 

Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a 
verifica în mod special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare 
a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele, jocuri 
interactive realizate digital pe LearningApps, Jamboard, Liveworksheets, PowerPoint, Bookcreator, 
Witeboard, Jamboard deasemenea au predominat şi metodele interactive în grupuri mici de copii la clasă, 
în condiţii de distanţaţare dar şi online. 

Exemple: Cosul cu fructe de toamnă - https://learningapps.org/display?v=p9qz8t8sj20 
Coş cu fructe - https://learningapps.org/display?v=pjuk1reon20 
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le realizează copilul în 

capacitatea de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri, aplicaţii, fapt care conduce la îmbunătăţirea 
parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice, în dobândirea unei autonomii acţionale şi funcţionale. De 
aceea, obiectivele evaluării iniţiale au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 
PROF.ÎNV.PREŞC.:Bălăneanu Monica 
GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
GRUPA: Mare „Licurici” 
DOMENIUL: Ştiinţe - Cunoaşterea Mediului 
TESTUL APLICAT: ,, Jocul anotimpurilor’’ 
FORME DE EVALUARE: Joc didactic digital 
MATERIAL DIDACTIC: Tablă magnetică, elemente specifice celor patru anotimpuri 
OBIECTIVE: 
 să recunoască imaginile reprezentând cele patru anotimpuri; 
 să asocieze elementele specifice fiecărui anotimp; 
 să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele; 
 să recunoască caracteristici specifice anotimpurilor; 
ITEMI DE EVALUARE: 
1. Recunosc imaginile reprezentând cele patru anotimpuri - 2p 
2. Asociază corect elementele specifice celor patru anotimpuri - 6p 
3. Precizează unele caracteristici specifice anotimpurilor -2p 
A- comportament atins – 9-10p 
D- comportament în curs de dezvoltare - 6-8p 
S- necesită sprijin – 4-5p 
 
TEST APLICAT: ,,JOCUL ANOTIMPURILOR’’ 
https://learningapps.org/display?v=pfo7qb4nk20 
 
Rezultatele evaluării, au ghidat întocmirea planificării pentru perioada următoare, am căutat 

modalităţi prin care să ne ţinem copiii aproape, să colaborăm pentru a continua educaţia de acasă. Grădiniţa 
online ne-a dat prilejul să explorăm noi modalităţi de învățare, aşa încât metodele de lucru de la clasă să fie 
înlocuite într-o situaţie specială, cu mijloace suficient de atractive pentru copii. În acest răstimp am găsit o 
mulţime de videoclipuri utile, am realizat materiale atractive care m-au ajutat să le uşurez copiilor 
înţelegerea informaţiei care doream să le-o transmit. 

Scopul nostru de a cultiva capacitatea copiilor de a se adapta unei situaţii noi, de a participa la 
activităţi de acasă, de a-şi vedea colegii şi activitatea lor a fost atins. Cu ajutorul educatorilor şi al părinţilor, 
cei mici sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească 
liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică. 

În acest sens am avut în vedere profilul psihologic al copiilor și am ales jocuri care vizează 
dezvoltarea unor deprinderi motrice, îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea emoțională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 
 Suport didactic pentru aplicarea curricumului pentru educația timpurie, Delta Cart Educațional, 

2019; 
 Ionescu M., Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea a copilului de la naștere la 

7 ani, Unicef, 2010; 
 Curs -TIC- Utilizarea internetului pentru informare și documentare, CCD Alba Iulia 
 LearningApps.org 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BALAȘA MARINELA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „BARBU IONESCU” URZICUȚA 
 
În momentul de față societatea se confruntă cu trecerea de la învatarea „față în față” la digitalizarea 

procesului de instruire. 
Piedici, dar și obstacole sunt multe, însă nevoia de educație, nevoia de a învăța trebuie să constituie 

țelul suprem al cadrelor didactice în momentul actual. 
Pentru ca învățarea online să fie eficientă este necesară implicarea tuturor partenerilor procesului de 

învățământ: cadre didactice, elevi și părinți. 
Evaluarea educațională este o activitate didactică prin care se măsoară randamentul școlar. Ea face 

parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea nivelului de cunoștințe, a 
dezvoltării capacităților și deprinderilor elevilor, oferind o imagine și asupra competențelor și aptitudinilor 
profesorului. 

Evaluarea îndeplinește următoarele funcții: 
• Constatativă – de cunoaștere a stării, fenomenului, obiectului evaluat; 
• Diagnostică – de explicare a situației existente; 
• Predictivă – de prognosticare și orientare a activitătii didactice, atât de predare cât și de învățare, 

concretizată în deciziile de amelioarare sau de reproiectare curriculară. 
Scopul evaluării: 
• Măsurarea cantitativă a cunoștințelor acumulate într-o anumită perioadă de timp, în urma activității 

de predare a cadrului didactic, dar și a activității de învățare a elevilor. 
• Controlul rezultatelor cuantificabile reprezintă acțiunea cadrului didactic de interpretare și 

apreciere a elevilor. 
• Sancționarea sau notarea este activitatea cadrului didactic de apreciere prin note și calificative a 

progresului școlar realizat de elevi. 
În literatura de specialitate metodele de evaluare se clasifică astfel: 
• Metode de evaluare tradiționale: evaluarea prin probe orale, evaluarea prin probe scrise și 

evaluarea prin probe practice; 
• Metode alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevului față de 

activitatea școlară, portofoliul, proiectul, investigația și autoevaluarea. 
Principalul instrument de evaluare este testul. Potrivit specialiștilor un test bun trebuie să masoare 

exact ceeea ce și-a propus. 
În proiectarea unui test trebuie avute în vedere urmatoarele: 
• Validitatea – se referă la faptul că testul trebuie să măsoare exact ceea ce și-a propus; 
• Fidelitatea – este calitatea unui test de a da rezultate constante în cursul aplicării lui repetate în 

condiții identice; 
• Obiectivitatea – reprezintă gradul de concordanță între aprecierile făcute de evaluatori 

independenți în ceea ce privește un răspuns bun pentru fiecare dintre itemii unui test; foarte important este 
baremul de corectare și notare; 

• Aplicabilitatea – este calitatea unui test de a fi administrat și interpretat cu ușurință. 
Din punctul meu de vedere în contextul actual evaluarea prin probe orale este tipul de evaluare cel 

mai potrivit care se poate desfăsura în aceste momente fără probleme. Comunicarea este cheia, iar în 
evaluare online aceasta constituie o punte, deoarece cadrul didactic și elevii comunica permanent. 

Probele scrise, dar și cele practice sunt mai dificil de realizat, deoarece nu oferă un grad ridicat de 
validitate și de fildelitate. 

Dintre metodele alternative mai sus menționate proiectul, portofoliul și investigația se pot desfășura 
cu brio în mediul online, deoarece acestea pesupun munca elevului de cercetare, de descoperire și de căutare 
a materialelor din diverse surse, pe care elevul le concretizează mai apoi cu ajutorul uneia dintre metodele 
mai sus menționate. 
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Așadar este important să găsim cele mai diverse metode prin care munca depusă de cadrul didactic 
cât și munca depusă de elevi să poată fi valorificată într-un mod cât mai corect. 
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA COPIILOR PREȘCOLARI ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ÎNVAȚAMANT PREȘCOLAR BALOIU AMALIA CATALINA 
GRADINIȚA CU P. N ȘI P.P. ”CASTELUL FERMECAT” 

 - STRUCTURA A LICEULUI TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA 
 
În ultimele nouă luni ale acestui an și mai exact, începând cu luna martie a anului trecut școlar și 

continuând cu momentul prezent, învățământul românesc, la toate nivelurile lui, a suferit numeroase și 
importante transformări, atât la nivelul conținuturilor și modalităților de transmitere a cunoștințelor, cât și 
în ceea ce privește modalitatea de evaluare a acestor informații, din cauza pandemiei de Coronavirus. Astfel, 
metodele și strategiile de predare- învățare- evaluare, tradiționale și moderne (care presupuneau o activitate 
față în față) au fost înlocuite de învățarea digitală. Aceasta din urmă presupune abordarea unor alte tehnici 
de predare și învățare, bazată pe instrumente și tehnologii digitale, iar interacțiunea dintre profesori și elevi, 
de cele mai multe ori, se face prin intermediul computerului, online. 

Am sperat că această provocare la care am fost supuși se va termina destul de repede și cu toții ne 
vom întoarce la învățământul normal, în clasele unde obișnuiam să ne desfășurăm activitatea. Dar iată că 
pandemia continuă, iar noi, cadrele didactice, suntem nevoite să continuăm să punem în practică metodele 
și tehnicile de lucru online, pe care mulți dintre noi le-am aprofundat prin cursuri de formare sau 
autoinstruire în perioada vacanței de vară. Pentru a genera o învățare eficientă în mediul virtual, profesorul 
trebuie să aibă o anume pregătire în proiectarea curriculumul-lui livrat online și desigur, în tehnologiile 
informaționale. 

Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, inițiativă și efort decât 
instruirea față -în- față. Învățământul online va continua să fie o provocare și în următoarea perioadă, dar 
noi trebuie să conștientizăm că aceste generații de copii care trăiesc momentele actuale, au nevoie de o 
educație și instrucție de calitate, altfel, după terminarea pandemiei, vor avea mari lacune în conținutul 
informațional, dar mai ales în aplicativitatea lui. 

Învățarea online este dificilă în toate ciclurile de învățământ, mai ales la ciclul primar, în special la 
clasa pregătitoare. Grație erei tehnologice în care trăim, copiii care se nasc ori care s-au născut după anii 
‘90, devin instant ”nativi digitali” și știu să utilizeze foarte bine aproape toate device-urile, fără ajutorul 
părinților. Acest lucru îi ajută în mod direct pe profesori, pentru că aceștia se pot conecta mai ușor cu elevii 
pe platformele indicate de școala în care își desfășoară activitatea, chiar și atunci când părinții sunt la 
serviciu și nu îi monitoriza, bineînțeles, presupunând că elevii manifestă seriozitate și responsabilitate și 
respectă programul orar. 

Nu același lucru putem spune despre învățarea online la nivel preșcolar, având în vedere faptul că, la 
această vârstă, foarte puțin copii utilizează limbajul scris (poate la grupa mare), ei utilizând telefonul sau 
tableta pe baza stereotipiilor învățate în joacă. Astfel, noi educatoarele suntem dependente 100% de 
prezența părinților, atunci când desfășurăm activități cu preșcolarii. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității mele în grădiniță online reprezintă comunicarea 
permanentă, activă, cu părinții copiilor de la grupă. De aceea, am păstrat un dialog constant cu aceștia, iar 
încurajările și susținerea au venit din ambele părți. Din discuțiile telefonice și întâlnirile pe Google Meet 
cu aceștia, am aflat că preșcolarilor le este tare dor de grădiniță, de colegi, de doamnele educatoare și 
personalul de ingrijire, de activitățile desfășurate în grădiniță. Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe 
toți împreună, cadru didactic alături de părinți, în beneficiul copiilor. Astfel, mi-am desfășurat activitățile 
de la distanță împreună cu preșcolarii mei, cu ajutorul părinților, bineînțeles, prin aplicația WhatsApp și pot 
spune că am avut un feedback pozitiv din partea tuturor. Pe grupul format împreună cu părinții, le-am trimis 
sugestii de activități, conform programului zilnic și temei săptămânale, așa cum le aveam stabilite în 
planificarea anuală, ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Ca participanți la această activitate online, copiii au început să interacționeze cu mediul digital, s-au 
obișnuit mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul a venit interactiv pentru ei. Bineînțeles că 
în activitățile pe care le-am propus, accentul a căzut mai mult pe practică și mai puțin pe teorie, iar părinții 
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am avut acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la executarea sarcinilor, 
putând fi astfel la curent cu adevărat cu nivelul de pregătire al preșcolarului. 

Sunt și dezavantaje în învățământul online, interacțiunea dintre cadru didactic și copil este mai 
dificilă, mai ales dacă preșcolarul are dificultăți în a înțelege ceva, copii interacționează mai puțin între ei, 
iar distanțarea fizică afectează relațiile lor emoționale și aptitudinile de socializare, copiii comunică mai 
greu și sunt mai dependent de tehnologie și de mediul online, aceasta fiind o problemă majoră a vremurilor 
actuale. 

Evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi chiar fun, 
dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după care dormi liniștit. 
Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, dar evaluarea e 
în responsabilitatea ta. Iar pentru asta, atât profesorul, cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure 
cele 3C-uri, caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Cum poți evalua cunoștințele însușite online la nivel preșcolar? Iată adevărata provocare. În mod 
normal și firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul părinților, este important să acorzi 
felicitări și recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse imagini sugestive. Am încercat să 
observ în mod sistematic comportamentul copiilor în întâlnirile pe care le-am creat în Google Meet și am 
oferit copiilor și materiale de lucru sau fișe de evaluare pe suport de hârtie, pentru toți preșcolarii, astfel toți 
au putut să dovedească că și-au însușit cunoștințele. De asemenea, am folosit și materiale create în aplicația 
Jumboard sau Kahoot, asemănătoare unor concursuri interactive prin care ei puteau să-și consolideze 
informațiile primite și să obțină diverse punctaje, antrenându-i astfel într-o competiție constructivă și 
încurajând pe toți să participe. 

De asemenea, le -am propus părinților să creeze împreună cu copilul și cu ceilalți membri ai familiei 
diverse postere sau lucrări colective în legătură directă cu tema abordată anterior, iar acest mod de evaluare 
a avut un succes neasteptat, încurajând astfel toate echipele familiale să participe. Probabil că, dacă 
pandemia va continua o bună perioadă de timp, creativitatea, îndemânarea și răbdarea vor fi puse la 
încercare în mod susținut și vom găsi și alte modalități standard sau non -standard de evaluare. 

Vorbind de educație, criza provocată de Covid-19 este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, 
deoarece a creat oportunitatea activizării rapide a resurselor online disponibile și i-a determinat pe profesori 
să găsească soluții alternative de a comunica cu copiii și părinții acestora, de a proiecta și organiza altfel: 
ONLINE. 
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EVALUARE INIȚIALĂ – GRUPA MIJLOCIE”PITICII” 
AN ȘCOLAR 2020 - 2021 

 
PROF. ÎNV. PREȘ.: BALȘAN PARASCHIVA 

GPP STEP BY STEP NR 12, ALBA IULIA 
 
Evaluarea inițială pe care am realizat-o la începutul semestrului I, an şcolar 2020 – 2021, în perioada 

14.09 - 02.10.2020, a fost realizată după Fișa de apreciere a progresului individual al copilului, la grupa 
mijlocie ”PITICII”, care are un efectiv de 27 de copii, dintre care 12 fete și 15 băieți. 

Evaluarea inițială a vizat, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și de relaționare 
cu educatoarea și cu ceilați copii, precum și observarea comportamentului copiilor în grădiniță. 

Dimensiunile de dezvoltare, comportamentele și obiectivele operaționale stabilite pentru evaluarea 
inițială au urmărit nivelul la care se află preșcolarii la intrarea în grădiniță, în ceea ce privește: 

 Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, cunoștințe despre mediu (culori, obiecte, animale), 
cunoștințe ce permit înțelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare al 
simțurilor (gust, văz, auz) 

 Dezvoltarea fizică – înălțime, greutate, echilibru, indică diferite părți ale corpului, execută mișcări 
simple la comandă 

 Dezvoltare artistico – plastică - ține corect creionul în mână, desenează linii (chiar și mâzgălituri), 
colorează, pictează, cântă 

 Dezvoltare socio-emoțională – capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viață al grădiniței, 
participarea, stabilitatea și autocontrolul în activități, cooperarea în grupe mici de copii, rezistența la efort 

Pentru a aduna cât mai multe informații despre copii, evaluarea s-a desfășurat pe două paliere: 
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta mică și de 

faptul că grupa este formată din 27 de copii. 
Evaluarea s-a desfășurat astfel: probe aplicate preșcolarilor la sosirea în grădiniță, probe orale, 

practice, observarea comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copiii, și mai puțin utilizarea 
probelor scrise 

DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ - 15 puncte 
1. Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme - 5P 
o Comportamente urmărite: 

 observă obiectele din sala de grupă; 
 recunoaște, numește obiectele indicate; 
 separă jucăriile de același fel (mașini, păpuși,etc); 
 construiește după model o figură simplă. 

o Probe aplicate 
− ADP - Jucăriile m-au așteptat, Plimbăm păpușa, mașina 
− ALA - Știință - Ce trebuie să faci atunci când...? 
− Joc manipulativ - Alege jucăriile care îți plac cel mai mult! 
− Construcții - Ce știi să faci din cuburi? 
− ADE - Domeniul Știință – Grupează cum îți spun eu! – denumește mulțimea! 
- Cine știe mai bine? – joc exercițiu 
2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii - 10P 
o Comportamente urmărite: 

 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simț; 
 plasează obiecte în diferite poziții spațiale (sus, jos, sub, pe); 
 recunoaște acțiuni ale omului și este capabil să le imite; 
 recunoaște 4 din 5 culori. 

o Probe aplicate 
− ADP – Cine te-a strigat pe nume? 
− ALA - Știință - Unde este ursulețul? Dar păpușa?, Ce gust are zahărul, dar lămâia? 
− Masa de lumină – Așază la locul potrivit! 
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− ADE - Domeniul Știintță – Completează ce lipsește! - joc exercițiu 
- Când se întâmplă? – joc didactic 
La sfârșitul perioadei de evaluare inițială se constată că din totalul de 27 de copii înscriși, au fost 

evaluați 20 copii, 7 au lipsit (dată fiind situația actuală, Coronavirus). Dintre preșcolari, 14 copii au un 
comportament atins în ceea ce privește adaptarea la regimul de viață al grădiniței și își ajustează 
comportamentul și reacțiile la circumstanțele sociale, 2 copii (Alexia , Vlad) manifestă un comportament 
în dezvoltare, iar 3 copii (Gabriel, Vlad, Alexia) au nevoie de sprijin pentru a reuși să se adapteze și să 
capete autocontrol și stabilitate emoțională. 

În ceea ce privește limbajul și comunicarea 15 copii au o exprimare și o pronunție corectă, 2 copii 
(Vlad, Alexia) întâmpină greutăți la pronunțarea unor sunete sau în exprimare, iar 3 copii (Vlad, Gabriel, 
Alexia) au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăți în pronunție, vocabular sărac. 

Rezultatele obținute la dezvoltarea cognitivă arată că 15 copii sunt capabili să înțeleagă și chiar să 
găsescă soluții pentru rezolvarea sarcinii date, 3 copii (Alexia, Vlad, Gabriel) întâmpină dificultăți, dar sunt 
capabili să înțeleagă și să execute o acțiune simplă, iar 2 copii (Ștefan, Melissa) posedă cunoștinte minime 
și au nevoie de sprijin pentru a cunoaște lumea înconjurătoare. 

Manifestă capacități și atitudini de învățare 16 copii, 4 copii (Ștefan, Vlad, Alexia, Gabriel) întâmpină 
greutăți în trasarea liniilor sau colorare, nu participă la activitățile de învățare sau la cele de joc organizate 
în cadrul activităților pe domenii experiențiale, nu au deprinderea de a ține creionul în mână și necesită 
sprijin. 

Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltați, își coordonează suficient de bine mișcările pentru 
nivelul lor de vârstă: 16 au un comportament atins, 2 copii (Alexia, Vlad) au un comportament în dezvoltare, 
iar 2 copii (Ștefan, Gabriel) necesită sprijin în a respecta comenzile date de educatoare, în a merge sau 
alerga în direcția indicată. 

Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, 
utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de 
bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Curriculumul pentru educaţie timpurie, MEN, 2019; 
• Cucoș, C., ”Teoria și practica instrumentelor și evaluării”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
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• Voiculescu, E.,” Pedagogie preșcolară„, Editura Aramis, 2001. 
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EVALUAREA ONLINE, O PROVOCARE? 
 

PROF. SILVIA NICOLETA BALTĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIA ROSETTI”, BUCUREȘTI 

 
În contextul actual, școala românească traversează o perioadă de schimbări rapide și majore la care 

cadrele didactice trebuie să găsească soluții pentru a-și putea îndeplini activitatea și a le oferi educabililor 
lecții de calitate. Cine s-ar fi gândit anul trecut că orele vor fi ținute la distanță și că tot procesul educativ 
va intra într-o altă paradigmă? Cine și-ar fi imaginat că tabla, markerul și creta vor fi înlocuite cu laptopul 
și tableta? Ne-am fi imaginat oare cât de repede se va trece de la evaluarea elevilor prin metode clasice 
pentru care, de cele mai multe ori, foaia de hârtie era indispensabilă, la tot felul de soluții IT grație 
numeroaselor aplicații existente pe piața educativă digitală? Poate că în puține școli din România acest tip 
de învățământ le era deja cunoscut profesorilor și elevilor... Dar, cu siguranță, în majoritatea unităților de 
învățământ totul a fost nou și o provocare pentru actorii procesului educațional. 

În câteva luni s-au făcut primii pași către un alt fel de a preda, un alt fel de a învăța și un alt fel de a 
evalua. Sunt profesori și elevi care s-au adaptat mai ușor la aceste schimbări, dar sunt și alții care, inițial, 
mai reticenți din fire sau cu mai puține competențe digitale, se vor mobiliza pentru a face față noilor 
exigențe. Asistăm așadar la un proces de transformare radicală, un proces de durată care nu va mai permite 
revenirea la școala tradițională cu care eram obișnuiți înainte de luna martie 2020. 

Etapă esențială în procesul educativ, evaluarea trebuie realizată online în școlile care, din motive 
obiective, știute de societatea întreagă, au fost nevoite să-și închidă porțile și să transfere toată activitatea 
de predare – învățare – evaluare în spațiul virtual. Cum predau cadrele didactice? Cum învață elevii? Cum 
sunt evaluați elevii (prin ce tehnici și metode)? Iată principalele întrebări asupra cărora orice profesor ar 
trebui să-și îndrepte atenția. 

Evaluarea, fie ea inițială/diagnostică, formativă sau finală, este necesară pentru a clarifica, măsura și 
verifica stadiul de cunoaștere al elevilor la un moment dat în parcursul lor educativ. Evaluarea este necesară 
și pentru că oamenii, în drumul lor către autorealizare personală și profesională, simt nevoie de a fi apreciați 
de ceilalți, de a-și dezvolta stima de sine. Progresul este măsurabil prin diferite tipuri de evaluări, auto-
evaluări și co-evaluări. Toate aceste forme pot oferi o imagina clară a parcursului educativ al elevilor. 

Evaluarea online este sau nu o provocare? Pentru mine, ca profesor de limba franceză care predă la 
gimnaziu, evaluarea la distanță este o mare provocare pentru că, pe lângă aspectele de care țineam cont 
înainte, acum trebuie să recurg la instrumente de evaluare online și să găsesc mijloacele digitale potrivite 
pentru a corecta răspunsurile elevilor mei și a le oferi feed-back-ul de care au nevoie pentru a progresa. O 
astfel de abordare necesită mult mai mult timp de pregătire, necesită timp pentru a-i iniția pe toți elevii în 
folosirea instrumentele de evaluare. 

Știm cu toții că fiecare cadru didactic are libertatea de a alege cum își evaluează elevii ținând cont, 
desigur, de obiectivele de învățare ale lecției, unității etc. Pe lângă acest aspect, o serie de întrebări pot fi 
gândite/ formulate pentru a ne ghida și a face ca evaluarea (online) să nu mai fie o așa mare provocare. Le 
voi formula în limba franceză, dar ele sunt valabile și pentru alte discipline din aria curriculară limbă și 
comunicare. 

1. Quelle est la visée de l’activité d’évaluation ? S’agit-il d’une évaluation diagnostique, formative 
ou sommative ? 

2. Quel est le public cible de l’activité d’évaluation ? 
3. Quel type d’apprentissage nous devons évaluer ? (un produit, une démarche, des perceptions) 
4. À quel type d’évaluation nous avons affaire? S’agit-il d’un examen, d’un test de fin d’unité, d’un 

exposé, d’un débat, d’une exposition, d’un projet, d’un dossier, etc. ? 
5. Quel type de questions nous utilisons dans l’activité d’évaluation ? (fermées, ouvertes ; mise en 

situation) 
6. Quels médias nous utilisons dans l’activité d’évaluation ? (texte, audio, vidéo ; images) 
7. Quels outils numériques nous utilisons dans l’activité d’évaluation ? (quiz en ligne, .pdf) 
8. Quelle modalité de remise ? (par courriel, exposé dans la classe virtuelle) 
9. Quand est-ce que nous proposons une activité d’évaluation ? (au début, en cours ou en fin de la 

séance) 
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10. Quel délai pour l’activité d’évaluation ? 
11. Quelle modalité d’évaluation ? (une évaluation faite par l’enseignant, par l’apprenant, entre pairs 

ou une correction automatisée) 
12. Quels outils de corrections nous utilisons ? 
13. Quel format de rétroaction ? (en classe virtuelle, par e-mail, par audio ou vidéo) 
Iată așadar complexitatea muncii cadrului didactic ce se ascunde în spatele unei activități de evaluare. 

În cazul unei evaluări scrise online, acesta trebuie să găsească și soluții pentru a preveni copiatul. 
Tehnologia vine în sprijinul nostru. De exemplu, în cazul chestionarelor online se poate alege opțiunea ca 
întrebările să se afișeze pe ecranul elevilor în mod aleatoriu sau poate fi setată durata de desfășurare a 
activității de evaluare. Pot fi, de asemenea, propuse exerciții la care să se solicite justificarea răspunsului 
ales. 

La ora actuală există un număr suficient de mare de instrumente de evaluare digitală care să permită 
folosirea lor alternativă pentru a scăpa de monotonia de care se plângeau elevii în varianta tradițională, de 
până acum, a evaluării școlare. 

La orele de limba franceză, și nu numai, pot fi create chestionare online cu aplicațiile Google Forms 
(https://bit.ly/2FWHg3q), Socrative, Formative, Quizizz (https://bit.ly/2HBGlFX), Quizlet. Pentru 
activitățile de evaluare ludice pot fi create jocuri/ chestionare pe platforma Kahoot atât de apreciată de elevi. 
De asemenea, se pot face extrem de ușor rebusuri pe didactic.ro (https://bit.ly/2FYm5OD). Activitățile 
colaborative de tipul proiectelor se pot organiza și evalua pe platforme precum Padlet sau Linoit, iar scrierea 
colaborativă se poate realiza/ evalua cu instrumentul Framapad. 

Gândită astfel, evaluarea în mediul online ar putea să nu mai fie percepută de elevi ca o activitate 
neplăcută și stresantă. Predarea, învățarea și evaluarea online sunt provocări pe care trebuie să ni le asumăm 
ca profesori și elevi și cărora trebuie să le facem față. Să lăsăm timpul să decidă dacă învățământul online 
are mai multe avantaje decât cel cu care am fost obișnuiți până acum și dacă platformele și instrumentele 
de evaluare online pe care începem încet-încet să le descoperim sunt sau nu eficiente. 
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ACTUL DIDACTIC ŞI EVALUAREA ONLINE 
 

PROF. BĂLTĂREŢU NICOLETA MĂDĂLINA 
 
Platformele şi aplicaţiile online constituie în prezent locul şi mijlocul prin care fiecare cadru didactic 

comunică cu elevii săi şi îşi desfăşoară activitatea didactică. Indispensabile astăzi în activitatea de predare-
evaluare-învăţare, aceste dispozitive, facilitează actul didactic. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de utilizat cu mare atenție 
și în mod adecvat. Provocarea pentru noi, profesorii, este să folosim optim tehnologia pentru a preda şi 
evalua. Evaluarea clasică, care se reducea la folosirea unei simple bucăți de hârtie pierde acum în 
detrimentul documentului electronic –elevul fiind învăţat să folosească tehnologia pentru a fi conectat cu 
şcoala, pentru a învăţa şi a progresa. 

Una dintre cele mai utilizate platforme educaţionale, în această perioadă, pe care instituţiile de 
învăţământ au ageat-o şi utilizat-o în şcoli este platforma Google Classroom. Aceasta permite cadrelor 
didactice crearea claselor virtuale, crearea de material, conţinutul lecţiilor care se poate posta şi vizualiza 
de către elevi, se pot încărca fişiere, filmuleţe şi materiale ajutătoare actului didactic, link-uri către diferite 
site-uri. Profesorul poate atribui teme elevilor cu dată fixă pentru predarea acestora, le poate corecta, nota 
şi folosi ca metodă de evaluare a conţinutului predat sau le poate atribui elevilor proiecte pe care aceştia le 
pot prezenta în mediul virtual. 

-Google Meet –reprezintă varianta optimă pentru o întâlnire faţă în faţă cu elevii, deoarece pe această 
platformă orele pot fi prezentate de profesor asemănător mediului real din clasă, chiar îmbunătăţit prin 
utilizarea manualelor digitale. Prin opţinunea sharescreen profesorul poate viziona cu elevii acelaşi 
conţinut, poate atribui exerciţii pe care aceştia le pot rezolva individual, apoi corecta şi chiar evalua, nota 
în timp real. 

De asemenea, învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie 
de opțiuni. Uneori creativitatea manifestată de elevi este uimitoare. Ei doar trebuie să fie ghidaţi în ceea ce 
noi dorim ca ei să realizeze. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite, pe 
mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu. 

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori, răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, (dar frecvent la elevi) cât mai buni. Putem oferii feedback pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Wordwall – este o platformă care conţine mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, 
mai ales la învățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-uri în care să surprindă atât 
imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii ştiu să-l folosească, dar acest lucru nu 
înseamnă plafonare. De aceea, este important să încercăm să explorăm, să permitem si elevilor să facă 
același lucru să-şi împărtăşească experienţele. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este cea despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

În contextul online, cooperarea profesor-elev-părinte reprezintă cheia succesului, iar fară o implicare 
constantă a celor trei participanţi calitatea actului educativ scade, de accea este foarte importat ca cei trei 
actanţi să dispună de dispozitivele necesare desfăşurării actului didactic (laptop, conexiune wifi) şi dorinţă 
de cooperare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
GRADINIȚA P.P. NORD1, RM. VALCEA 

PROF. BALUȚA ADRIANA 
 
Fiecare an școlar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că ești elev, cadru didactic sau părinte. 

Provocările pot aduce plus valoare dacă sunt privite cu deschidere, creativitate, transformându-se în unelte 
cu care vom putea modela mintea și sufletul copilului care ne pășește cu sfială în clasă. 

Învățarea la distanță a fost o provocare și pentru cadrele didactice, care au reușit să se adapteze în 
scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități educative folosindu-se de 
mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe placul 
preșcolarilor 

Comunicarea temelor de studiu a săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și 
materialele informaționale pe tema de studiu, au constituit la nivel de fiecare grupă de învățare principala 
preocupare a cadrelor didactice. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a 
făcut având în vedere specificitatea învățământului preșcolar. Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale 
adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. Activitățile propuse de 
cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-
uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care 
le-au oferit părinților drept model de activitate. Sursele de inspirație au fost variate: precum medii 
colaborative de genul Twinkl, Kidibot, Kinderpedia, Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri 
educative găsite ca sugestii în grupurile de discuţii ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, aplicații, 
instrumente digitale propuse de digital.educred.ro (portal pus la dispoziție de Ministerul Educației și 
Cercetării). Activitățile ce se vor desfășura în același regim online până la sfârșitul anului școlar vor fi 
îmbunătățite și variate și în urma participării unora dintre cadrele didactice din grădiniță la cursuri online, 
seminarii și webinarii. 

O altă provocare pe care cadrele didactice o au este menținerea unei stări de spirit sănătoase a 
copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Activitățile de dezvoltare personală, care într-o zi 
de școală normală păreau o banalitate, s-au transformat în jocuri ce au același substrat: menținerea 
echilibrului emoțional. 

Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost 
postate pe fiecare grup de discuție a părinților. Unele activități au fost înscrise în proiecte educaționale pe 
temă dată pentru a participa la concursuri inițiate de cadre didactice de la alte grădinițe. 

Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online (pe diverse portaluri de specialitate) 
cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri pedagogice. 

Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. 
Evaluarea copiilor se realizează în mod continuu şi nu este determinată de structura anului şcolar. 

Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, 
mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

Măsurile corective, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de 
cadrul didactic. 

Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale 
oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele 
logopedice inter-şcolare). 

Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese 
sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora. 

La finalizarea grădiniţei, cadrul didactic completează o fişă psihopedagogică de caracterizare a 
dezvoltării copilului, cu care acesta se înscrie în clasa I. Această fişă psihopedagogică diferă la de judeţ la 
judeţ şi nu are valoarea de a recomanda sau nu înscrierea în clasa I. 

Din punctul meu de vedere, şcoala online poate fi benefică dacă vorbim de cursuri legate de o anumită 
abilitate punctuală a copilului. Dacă acesta este fascinat de muzică, desen, sau astrologie, atunci poate fi 
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atent la ce i se vorbeşte. Învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi copiilor 
o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

În contextele online, implicarea părinților este absolut esențială și instrumentele trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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ACTIVITATEA ONLINE SI SCOALA ROMANEASCA ACTUALA 
 

PROF. BALUTA MIHAELA 
GRADINITA P. P. NORD 1, RM. VALCEA 

 
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are 

însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl 
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările 
tehnologice implicite 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație 
de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul 
își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, în general, facilitează 
comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este 
foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui 
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului 
incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană 
(nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască 
un discurs corect, consistent, fluid. 

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau 
de trafic încărcat. 

Un element interesant este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca 
fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor 
elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe 
ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale 
de învățare este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă 
semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului 
învățării la distanță pare să fie un impediment mai mult în învățământul secundar. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în 
ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățareevaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Paradoxal, toate elementele mai sus amintite sunt la fel de relevante și importante pentru cadrele 
didactice. 
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INSTRUMENTE DIGITALE APLICATE PENTRU 

EVALUAREA ON – LINE A ELEVILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR: BANARESCU MONICA - MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MIZIL, JUD. PRAHOVA 

 
Trecerea de la învățarea clasică la cea digitală se înscrie într-un curent mai larg, cel al digitalizării și 

al virtualizării culturale. 
Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online este un proces complex ce presupune 

integrarea instrumentelor și a resurselor în format digital, dintr-o nouă abordare pedagogică. Aceasta 
impune crearea unui nou design al situațiilor de învățare care să permită parcurgerea curriculumului, 
facilitarea asimilării noilor conținuturi, precum și activizarea și motivarea elevilor, stimularea interesului 
elevilor pentru cunoaștere. Procesul de învăţare al elevilor este controlat în cea mai mare parte de profesor 
(el stabileşte scopurile şi obiectivele învăţării, el selectează materiale de studiu, el structurează mediul de 
învăţare şi motivează elevii prin recompense, calificative şi aprecieri verbale). 

Învățământul on-line ne oferă posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
prin multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă; 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, tradițional, ,,față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. 

Pentru aceasta, se folosesc o serie de aplicații care faciliteazӑ învӑțarea – evaluarea elevilor la distanțӑ. 
Evaluarea online reprezintă o metodă a evaluării care se pliază eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

• ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi 
independent, pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. 
Acesta poate adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări 
rezultatele fiecărui elev direct din aplicație. 

• Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă 
gratuită folosită de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia se pot crea teste 
interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Se recomandă 
folosirea doar ca instrument de verificare a cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, 
cât de implicați au fost și cum se simt elevii. 

• Crearea de teste prin intermediul aplicației Quizizz sau Kidibot.ro. Acest instrument digital de 
evaluare a elevilor s-a dovedit a fi util, încurajand totodată autoevaluarea. Raportul, care se generează 
automat la finalulul testului, ne oferă indicatori relevanți prin raportare la rezultatele cantitative și calitative 
obținute de elevi. Așadar, avem posibilitatea de a monitoriza cu ușurință progresul în învățare și de a 
interveni prompt în vederea remedierii sau recuperării. 

• Realizarea unui „nor de cuvinte” prin intermediul aplicației WordArt: wordart.com. Elevii au 
reușit să rețină mai ușor cuvinte-cheie, termeni, noțiuni, definiții, conferindu-le culori și forme speciale. 
Aplicația poate fi introdusă ca suport în învățare, în diferite momente ale lecției (reactualizare, fixare, 
evaluare formativă). 

• Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter: aceasta este o soluție utilă care 
se poate folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când se partajează ecranul. Cu un 
cont gratuit pe Mentimeter, se pot crea prezentări interactive, la care se adaugă întrebări cu răspuns 
închis. Spre exemplu, când se introduce o temă nouă sau dorim să măsurăm pe parcursul lecției cât de 
multe au înțeles elevii, putem include o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care doar 
una este corectă, iar rezultatele vor apărea imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, se pot corecta 
informații care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. Odată ce se va crea un sondaj, un 
Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu 
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variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce accesând 
menti.com pentru a putea oferi răspunsul. 

• Culegerea și organizarea ideilor accesând Jamboard.google.com. Cu ajutorul tablei digitale 
Jamboard, se poate culege feedback-ul oferit de elevii, se pot organiza ideile pe mai multe pagini, 
astfel încât acestea să poată fi vizualizate și reținute mai ușor. Este, de asemenea, și o mod eficient de 
a observa sistematic progresul. 

• Padlet: o platformă de colaborare online, unde putem crea împreună cu elevii table cu post-
it-uri virtuale, imagini, link-uri și documente. Putem folosi aplicația pentru sesiuni de brainstorming, 
pentru a aduna lucrările elevilor și a le oferi feedback individual, pentru a le urmări progresul sau 
pentru a colecta, ca într-un jurnal al clasei, ce au învățat lucrând acasă, ce îi inspiră, ce vor să învețe. 

• Wordwall: o aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire 
a cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea – evaluarea. 

În urma integrării acestor instrumente digitale în cadrul lecțiilor, se constată o îmbunătățire la nivelul 
procesului instructiv-educativ, în ansamblu. Un impact pozitiv s-a produs asupra elevilor, astfel: 

- sunt mai motivaţi să lucreze și să-și ducă la îndeplinire sarcina de lucru; 
- devin mai activi, dorindu-și îmbunătăţirea propriilor abilităţi și competențe; 
- învaţă mai rapid, fără a depune un efort prea mare; 
- gestionează și rezolvă cu mai mare usurință problemele apărute; 
- primesc feedback imediat cu privire la ceea ce au realizat, observând și progresul. 
În concluzie, noile tehnologii vor genera schimbări majore, atât în ceea ce privește suporturile de 

învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din punct de vedere metodologic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
www.elearning.ro/manualul-digital-perspectiva-pedagogica 
https://iteach.ro/pg/cursuri/view/74796/ 
tribunainvatamantului.ro/2013/07/11/manualul-digital-constantin-cucos/ 
www.teachtoday.de/ro/Informare/Jocuri_digitale/2526_nv_area_prin_joc.htm 
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EVALUAREA ÎN EDUCAȚIA ONLINE 
 

PROF. BĂNICĂ VERONICA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - BRĂILA 

 
 Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

Instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al părinților. 
Pornind de la aceste considerente, vom prezenta cateva instrumente Web 2.0, care se pot utiliza, cu succes, 
la clasă. Într-un material postat pe site-ul Universității din Pittsburgh, Meiyi Song afirmă că instrumentele 
Web 2.0 sunt „tehnologii utilizate pentru design-ul web care au adus importante schimbări la nivelul 
internetului, în sensul în care paginile web statice au devenit dinamice prin interacțiunea cu utilizatorii, prin 
faptul că acestora li s-a permis să contribuie la aducerea la zi a conținuturilor postate, să colaboreze și să 
dezvolte, la rândul lor, conținuturi noi prin folosirea resurselor disponibile în mediul virtual”. (Song 2015). 

În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor: 
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; 
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video; 
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

209

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/


Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, BANU EMILIA CRISTINA 

SCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE, JUDETUL BUZAU 
 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. 
De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care 

să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt 
o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem 
ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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EVALUAREA ONLINE 
 

PROFESOR VIOLETA BĂRBOI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN SĂVOIU” TG-JIU 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și cea formativă 

oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru 
procesul de certificare iar rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul 
elevilor și profesorilor. 

Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 
examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi sau create de profesori. 

Evaluarea online a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de 
notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de 
procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea orală și scrisă. 

Beneficiile procesului de evaluare online sunt: 
- posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
- monitorizarea răspunsurilor; 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
- furnizarea de feedback imediat. 
Dezavantajele examinării asistate de calculator sunt: 
- limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; 
- cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; 
- limitările sistemelor computerizate privind itemii deschiși. 
Testarea online permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de elevi; utilizarea unor 

bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni copierile ; includerea unui număr 
mare de tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată. 

Evaluarea online se bazează pe obiectivitate, în locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate 
de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul 
subiectiv. 

În procesul de predare-învățare-evaluare utilizez platforma Classrom, iar pentru evaluarea online 
utilizez următoarele categorii de itemi: 

• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 

formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 
• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 

anume, adevărat sau fals. 
• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Cu 

variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau 
incorect. 

• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-
o ordine corectă. 

• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 
coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 

• Foarte utile în realizarea itemilor pentru disciplina geografie sunt imaginile, graficele, diagramele 
și suporturile cartografice. 

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 
itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
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profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. Variantele de test sincron pentru diferenţierea 
celor evaluați pot fi afişate prin două metode: 

• generarea automată / afişare pentru fiecare elev a unui test diferenţiat; 
• afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi elevi. 
Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua 

abilitați cognitive și practice. Abilitățile cognitive și cunoștințele sunt evaluate cu ajutorul aplicațiilor 
software de tip „e-testing”, pe când abilitățile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a 
software-urilor de tip simulare. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
BARBOSU EUGENIA 

SCOALA GIMNAZIALA GURA PADINII, OLT 
 
Evaluareaa reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Evaluarea normativă 
Verifică achiziţiile, performanţele, rezultatele învăţării, "produsul", prin raportare la "normă". 
"Norma" reprezintă o medie statistică a performanţelor curente ale unui grup (generaţie de elevi) care 

realizează în cadrul aceloraşi sarcini de învăţare, o performanţă medie aşteptată. 
Evaluarea sumativ/cumulativă 
Se realizează "intermitent", fiind plasată la sfârşitul unui program de învăţare (capitol, semestru, an, 

ciclu de şcolarizare), sau "incidental. Se practică la intervale mai mari de timp, pentru a se acumula un 
număr de achiziţii-cunoştinţe, priceperi, deprinderi, modele de acţiune etc. 

Evaluarea cumulativă, sumativă sau finală 
Are ca obiectiv verificarea capacităţiii de sinteză privind cunoaşterea întregii materii care a fost 

studiată. De regulă e externă, finală şi se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire 
Evaluarea criterială 
În evaluarea criterială, sarcina este personalizată şi timpul este variabil, pentru un consum de sarcina 

personalizată. 
Apariţia ei a fost favorizată de teoria şi practica obiectivelor educaţionale, ea fiind o evaluare prin 

obiective, nu prin norme statistice. 
Evaluarea formativă 
Evaluarea formativă este continuă, introducând imediat rezultatele ei în fluxul educativ, 

contextualizată, adaptabilă situaţiei concrete de învăţare şi totodată predictivă, focalizată pe competenţele 
elevilor. Prin evaluare formativă, elevul îşi dezvoltă competenţa de"a ştii să facă" într-o situaţie dată, 
capacitatea de a rezolva probleme în situaţii atipice, cu o constanţă relativă, cu o relativă stereotipie şi 
rutină. 

Evaluarea continuă (curentă, de progres sau formativă) – are ca obiectiv asigurarea pregătirii 
sistematice şi continue, pentru realizarea feed-back–ului pas cu pas, nu se programează şi nu se anunţă 
dinainte. Este axată pe proces şi este internă, se face pe parcursul învăţarii. 

Evaluarea iniţială - se realizează la începerea unei noi etape de studiu. Are ca obiectiv diagnosticarea 
nivelul de pregătire la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a se cunoaşte de unde 
se va porni, ce trebuie perfecţionat. 

Evaluarea orală – are dezavantajul că: e subiectivă, poate apărea inhibiţia, intimidarea, nu se pot 
recorecta răspunsurile; ca avantaj pentru profesori – poate pune întrebări suplimentare elevilor, li se pot 
pune întrebări ajutătoare. 

Evaluarea scrisă – avantajul şi dezavantajul (în funcţie de situaţie): elevul nu este tracasat, poate 
lucra independent; există baremuri, punctaje; ceea ce este scris poate fi corectat, de regulă sunt 2-3 subiecte. 

Evaluarea practică 
Spre deosebire de proba orală şi cea scrisă, constituie mijlocul de bază prin care cunoştinţele teoretice 

generale sau cele specifice diferitelor profesiuni sunt transpuse în tehnici de lucru şi în produse materiale 
Evaluarea online 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

216



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
BARBU ALEXANDRA 

 
Din cauza evenimentelor curente învățământul românesc a suferit o transformare radicală. Cadrele 

didactice au trebuit să să adapteze din mers la învățământul online. 
În toată această negură lasată peste tot ceea ce se credea că este învățământul, au apărut numeroase 

cursuri de formare care au drept scop ușurarea muncii în mediul online. O serie de cursuri utile ca Îndreptar 
Digital, Profesor în online, etc au adus un pic de ”lumină” în ceea ce privește învățământul prin intermediul 
tehnologiei. 

Provocarea pentru cadrele didactice a fost îndepărtarea de evaluarea clasică, realizată la clasă prin 
intermediul documentelor Word și anume distribuirea fișelor de lucru individuale sau de grup. Acestea au 
fost înlocuite cu evaluări în format electronic, realízate în funcție de imaginația și priceperea cadrului 
didactic neinstruit, dar perseverent și dornic de cunoaștere. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Proiectele pot fi ușor urmărite în clasele virtuale iar notarea se poate face automat în catalogul virtual. 
Google Classroom ușurează munca profesorului în ceea ce privește evaluarea, într-adevăr, este necesaă 
cunoașterea unor aplicații cu ajutorul cărora cadrul didactic poate crea cele mai interactive evaluări și aici 
putem aminti de Khoot!, Wordwall foarte potrivite în învățământul primar. Google Jamboard facilitează 
vizualizarea răspunsurilor scurte oferite de elevi pe post-it-uri virtuale. În Google Forms profesorul poate 
atașa imagini sau videouri care să fie comentate de elevi sau chiar ca probe de evaluare. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. Padlet este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să 
co-creeze proiecte, materiale și sarcini de lucru pentru diverse discipline. Poate fi folosit și în evaluare. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: 
Prezi, Animaker etc. 

Metodele și tehnicile de evaluare în mediul online permit crearea unor activități și materiale digitale 
interactive, ușor de parcurs, potrivite pentru ora în digital, proiectarea de activități de evaluare formativă și 
sumativă relevante și atractive; Prin acordarea atenției deosebite în planificare și proiectare pentru evaluarea 
online, atât formativă, cât și sumativă și crearea unor materiale educaționale de calitate cu conținut 
interactiv ridicat profesorul are acces la informații valoroase despre progresul elevilor. Idei de evaluare: 
elevul primește feedback imediat dacă sunt corectate automat; asigură înțelegerea conceptelor din lecție; 
ideal să fie folosite fără o miză importantă (de exemplu note sau calificative) și fără recompense. 

Evaluarea sumativă este o evaluare a învățării, care se finalizează de obicei cu o notă, cu un calificativ, 
cu o diplomă. Creată de profesor încă din etapa de planificare, având obiectivele de învățare și competențele 
în minte, evaluarea sumativă verifică atât ceea ce înțelege și cunoaște elevul, dar mai ales ceea ce știe să 
facă și cum reușește să aplice ceea ce a învățat (niveluri cognitive superioare în Taxonomia lui Bloom 
revizuită). 

Dacă alegem ca evaluarea sumativă să aibă forma unui test online, trebuie avut în vedere ca pentru 
itemii online să adecvăm lungimea textului vârstei elevilor și să păstărm ce este esențial; să grupăm 
întrebările în funcție de conținut, să eliminam ambiguitățile din întrebări și răspunsuri; să folosim tipuri 
diferite de întrebări evitând negațiile și utilizarea frecventă a întrebărilor Adevărat-Fals, Da-Nu, elevul are 
50% șanse să ghicească răspunsul. În final testăm evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 

Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu 
cea sumativă pot fi: portofoliul digital al elevului (foto, video, text) cu Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google 
Slides; documentarea foto / video a unui proiect cu Quik, Stop Motion, Flipgrid etc. realizarea unei colecții 
de texte / articole / bloguri cu Bookcreator, StoryJumper etc; turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor și 
a muncii în echipă cu Padlet, Flipgrid etc; Auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online 
(foto, video, text) cu Padlet, Google Doc, Word Doc, Powerpoint, Google Slides, Mindmaps etc. 

217

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/


Planificarea pentru învățarea online sau blended este mult diferită de cea față-în-față. Desigur, în 
online se preiau numeroase aspecte din predarea tradițională, cu atenție însă la una dintre posibilele capcane 
– tentația de a limita lecția la livrare de conținut și evaluare. Ceea ce trebuie făcut este de a proiecta ora în 
digital cu intenția de a crea numeroase oportunități pentru interacțiune, colaborare și conectare pentru a 
asigura o educație digitală de calitate. 
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EVALUAREA COMPETENȚELOR DEZVOLTATE DE ELEVI ÎN 
INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, BĂRBULESCU DANIELA- IONELA 

ŞC. GIMN. ,,VINTILA BRATIANU “ , ŞTEFANESTI, ARGES 
 
Experiența actuală în contextul pandemiei de COVID ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt 

instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de 
noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 
indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, 
deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice în invatarea online. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Învăţământul asistat de calculator -,,marea minune” - a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 

învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare - Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole - își propune obiective ambiţioase, cum sunt dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei și 
creativităţii, precum și a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om -" 
mașină” . Experţii remarcă, pe bună dreptate, că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de 
ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui 
elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale și la nivelul său de cunoștinţe, deci, diversificarea 
modalităţilor pedagogice și personalitarea învăţământului. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât și elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca și de emoţiile care îi însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente și la examene. Ea economisește timpul și efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi 
utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuși raportul professor - elev, prin creșterea încrederii elevilor 
în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înșiși se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe 
care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente și performante. 

Ca și metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului a fost folosită, încă prea puţin, în școala 
românească de toate gradele. Pandemia de SARS-COV-2 a creat o criza fără precedent și a clătinat din 
temelii învătamântul românesc, obligându-l să se reinventeze. 

Instrumente de evaluare 
Probele orale 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

În opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de lucrări 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Testele on-line 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
-Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
-Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
-Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
-Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
-Programarea testelor la anumite intervale orare; 
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-Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 
dificultate, validat în prealabil; 

-Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
-Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
-Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
-Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
-Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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MUZICA VOCALĂ – METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CAMELIA BĂRBUȚĂ – LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” – 
TÂRGOVIȘTE 

 
Muzica este arta sunetelor. Structura ei este bazată pe anumite legi. În cântul artistic (muzica vocală) 

intervin cuvintele, deci o nouă structură specifică cântului. În cânt, structura muzicală propriu-zisă se 
îmbină cu structura vocalică. Din moment ce muzica vocală are o asemenea structură, principala preocupare 
a cântărețului (profesor - elev) trebuie să fie munca asupra sunetului, lucru ce pare foarte evident. Educația 
vocală nu poate fi realizată complet numai prin simpla aplicare a principiilor tehnice, ci prin îmbinarea lor 
permanentă cu practica însăși a cântului. 

Cîntul este o problemă neuro-musculară, fiind necesar ca elevul - cântăreț să fie susținut de profesorul 
său de cânt printr-o permanentă supraveghere și îndrumare. Producerea vocii este un act fiziologic, în care 
randamentul acustic primează, prin aceasta înțelegem că educația vocală se face în funcție de calitățile 
sunetului (timbru, înălțime, intensitate). Deci emisia unui sunet depinde de armonia funcțională, realizată 
între aparatul respirator, aparatul fonator și rezonatori. Despre lucrul muscular care stă la baza acestei 
armonii funcționale, vorbește, explică profesorul de cânt, clipă de clipă în predarea sa. 

Profesorul poate descoperi cu ușurință, datorită auzului format, un defect de sonoritate oarecare, dar 
pentru a-l remedia el mai trebuie să cunoască perfect și cauzele care îl produc. Cântul, neputând fi apreciat 
prin văz, este reglat doar datorită calităților sonorității emise. Educația vocală poate fi corect realizată 
datorită capacității auditive a profesorului de cânt. 

De regulă lecția de canto este lecția mixtă (combinată); ea cuprinde în anumite proporții toate etapele 
procesului de învățământ, sarcina didactică fundamentală rămânând: verificarea, comunicarea unor 
cunoștințe noi, fixarea, recapitularea cunoștințelor. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Astfel că în cadrul orelor 
de canto evaluarea este formativă (continuă). Verificarea orală reprezintă metoda de evaluare utilizată la 
ora de canto. Prin această metodă profesorul clarifică și corectează imediat eventualele erori sau 
neînțelegeri ale elevului în raport cu un conținut specific. Examinarea prin probe practice vizează 
identificarea capacităților de aplicare practică a cunoștințelor dobândite, a gradului de încorporare a unor 
priceperi și deprinderi concretizate în activități materiale. Ca probe practice elevii au de susținut în fiecare 
semestru o audiție muzicală, verificările semestriale, examenul de final de an, participarea la anumite 
evenimente culturale (concerte, recitaluri). 

În contextul actual disciplina canto este practic aproape imposibil de realizat online. Dintre toate 
platformele educaționale, WhatsApp – ul este mai acceptabilă, dar și aici sunetul este decalat în timp, 
neputând astfel să ajuți elevul cu instrumentul, sunetul nu este redat în mod fidel, astfel că profesorul nu 
poate corecta defectele, nu poate îndruma elevul în actul educativ. Încercăm totuși să ne adaptăm situației 
create, astfel: 

- audițiile muzicale - fiecare elev se înregistrează acasă cu o piesă lucrată online cu profesorul și o 
trimite pe grupa clasei de canto, iar de acolo este ascultată de toți colegii și profesorii disciplinei. 

- verificările și examenele - elevul înregistrează fiecare piesă lucrată care se află în programa școlară 
pentru nivelul respectiv, se trimite pe adresa școlii, iar comisia pentru examen va audia lucrările care vor fi 
notate. Elevii de la canto interpretează piesele acompaniați de un profesor corepetitor, ceea ce face foarte 
greu de realizat acest lucru cu platformele actuale, din cauza decalajului sunetului. Astfel corepetitorul 
înregistrează acompaniamentul, îl trimite elevului și elevul singur (ceea ce este foarte greu pentru 
sincronizare), cîntă odată cu înregistrarea. Cît despre concerte și recitaluri nu poate fi vorba în contextul 
actual. 

Se mai pot folosi și metode alternative de evaluare și anume: referatul, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. Pentru învățământul online aceste metode sunt mai la îndemâna elevului și a profesorului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

BARDA ADELINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI” BRAILA 

 
În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 

eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. Acţiunea de evaluare instrumentează o serie de “metode 
variate după obiectul de studiu” 

“Spre deosebire de metodele tradiţionale,care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definite, metodele online 
prezintă cel puţin două caracteristici: 

− pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legatură cu instruirea/învăţarea, de multe 
ori concomitent cu aceasta; 

− pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.” 

Pentru evaluarea online am putea alege: 
 portofoliul; 
 hărţile conceptuale; 
 proiectul; 
 studiul de caz; 
 fişa pentru activitatea personală a elevului; 
 înregistrări audio şi/sau video. 
Valenţele formative care susţin aceste metode alternative ca practici de succes atât pentru evaluare 

cât şi pentru realizarea învăţării, sunt următoarele: 
 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 

ce şi-o asumă; 
 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 

variate contexte şi situaţii; 
 asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în 

sistemul noţional, devenind astfel operaţionale; 
 unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului 

pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de 
sondaj în materie şi între elevi; 

 asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 
sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
 reduce factorul stres în măsura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în 

primul rând îmbunătăţirea activităţii şi stimularea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ, activităţile de 
evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp; 

 
Eu propun un test care poate fi aplicat ca un Quiz pe Classroom, sau pe Kahoot. 
Chestionar fizică-curentul electric continuu 
Cls. a X-a 
Întrebările 1,2,3 și 5 au o singură obțiune corectă , iar întrebarea 4 are obțiune multiplă. 
1. Alegeți afirmația corectă: La gruparea rezistorilor în paralel. 
a) Rezistența echivalentă este egală cu suma rezistențelor din derivație. 
b) Rezistența echivalentă este mai mare decât cea mai mare rezistență din derivație. 
c) Rezistența echivalentă este mai mică decât cea mai mică rezistență din derivație. 
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d) Intensitatea curentului care trece prin fiecare rezistor este aceeași. 
2. Dublând tensiunea la bornele unui rezistor menținut la temperatură constantă: 
a) Intensitatea curentului ce-l străbate crește de 2 ori. 
b) Intensitatea curentului ce-l străbate scade de 2 ori. 
c) Rezistența lui crește de 2 ori. 
d) Intensitatea nu se modifică. 
3. Care dintre afirmațiile următoare sunt corecte? Voltmetrul: 
a) Măsoară tensiunea electrică între două puncte ale circuitului. 
b) Măsoară intensitatea curentului într-o ramură a circuitului. 
c) Se conectează în serie cu generatorul. 
d) Indicația sa nu depinde de poziția pe care o are în circuit. 
4. Prin dublarea intensității curentului electric ce trece printr-un rezistor menținut la temperaturp 

constantă: 
a) Puterea electrică absorbită se dublează. 
b) Tensiunea electrică rămâne constantă. 
c) Rezistența electrică se dublează. 
d) Puterea electrică crește de 4 ori. 
5. La bornele unei surse de t.e.m. E=21V și rezistență interioară r =1,6Ω se conectează un rezistor de 

rezistență variabilă. Pentru ce valoare a rezistenței rezistorului , intensitatea curentului ce străbate circuitul 
are valoarea de 3A ? 

a) R=4,4Ω b) R= 5,4Ω c) R= 6,4Ω d) R= 8,4Ω 
Răspunsuri: 
1.c, 2.a, 3.a, 4.d, 5.b. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ED. BÁRDI GYÖNGYI ÁGNES 

LIT. ,,HORVÁTH JÁNOS’’-MARGHITA 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce ur-mărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele, și eficiența acestora la un moment 
dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente,care cuprinde 
următorii pași: 

-stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al copilului 
-proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse 
-măsurarea rezultatului aplicării programei 
-evaluarea rezultatelor 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: aici putem discuta cu preșcolarii, elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
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mod constant într-un sens pozitiv. Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea 
video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul 
să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la 
dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi 
dispuși să explorămDupă opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale 
instituționale (matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea 
de la distanță. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC: BARON OANA MARIA 

GRĂDINIŢA NR.94 DIN SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. 

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. 

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul 
de evaluare care pot fi enumerate ca: 

• posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
• monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
• evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
• evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
• furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 

circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

Evaluarea online poate fi utilizată: 
• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
• în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 

este efectuată evaluarea si o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Cele mai comune strategii de evaluare online sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca 
mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea 
de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 
multiplă şi quiz-uri. 

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
• teme colaborative; 
• dezbateri; 
• portofolii; 
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• revizuiri; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 
Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 

responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform 
căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 
rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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EVALUAREA ONLINE LA START 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BARTHA ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ʺIOAN OPRIȘʺ TURDA 
 
Provocarea adusă de aceste momente de ajustare a învățării, precum și a evaluării în varianta online, 

trebuie să ne conecteze la ceea ce nu putem pierde din vedere: profesorii pot apela la tehnologia ce permite 
elevilor să devină autonomi în învățare , dar care tehnologie asigură și forme de feed back dinspre elev. 

E adevărat că predarea-învățarea-evaluarea clasică ne era mult mai la îndemână, fiind o exersare de-
a lungul a zeci de ani pentru unii dintre dascăli, dar pentru orice lucru este un început, așa cum ne vom 
adapta și de această dată, la evaluarea elevilor noștri online. Dacă până acum, cadrul didactic stăpânea o 
multitudine de metode şi instrumente de evaluare, şi le aplica în funcţie de particularităţile clasei de elevi, 
de această dată, e necesar să găsim câteva modalități de evaluare online care să fie utile evaluării elevilor 
la discipline diferite, la vârste diferite. 

Există o multitudine de platforme și aplicații disponibile online pentru a ne evalua elevii cu care 
interacționăm mai departe, zilnic. Se poate chiar ca elevilor să le placă acest tip de evaluare nouă, pentru 
că nu este străină pentru noi, receptivitatea elevilor la nou, curiozitatea lor. Să sperăm că știința pedagogiei 
noastre va completa într-un mod fericit mânuirea tehnologiei și a instrumentelor de evaluare, asfel încât 
elevii șă afle prin evaluările online ce greșeli fac, iar noi să știm orienta următoarele activități didactice în 
scopul remedierii sau progresului dorit. 

Prin intermediul programelor de instruire, a rețelelor de socializare, aflăm unii de la alții că un 
instrument de evaluare este valoros, sau altul, prin calea in care răspunsurile de la elevi vin către noi, facem 
calcule ce țin de vârsta copilului, care să fie capabil să folosescă instrumentul de evaluare propus, și, ducem 
astfel totul, cu calm, răbdare, cu înțelepciune spre o activitate complexă. 

Conduc un colectiv de 30 de elevi care sunt în clasa I. Personal, consider că îmi sunt utile evaluările 
obiective atât la disciplina Comunicare în limba română, cât și la Matematică și cunoașterea mediului. Prin 
intermediul aplicatiei Liveworksheets, fișele pe care le pot crea pentru elevii mei, permit prin buton -finish- 
trimiterea testului către professor în timpul alocat acestei evaluări. E important ca părinții să conștientizeze 
importanța evaluării și să nu intervină in niciun fel in acele momente de evaluare. Mult mai mare este 
câștigul de a ști ce nu stăpânește elevul, pentru a ameliora problema, față de acumularea de lacune în 
invățare datorate intervenției părintelui in momente nepotrivite, destinate evaluării. 

Preferința pentru acest instrument este datorită faptului că folosind aplicația- care necesită cont, 
parolă, - se poate selecta un fișier redactat în word, din propriile documente, apoi prin aplicația amintită se 
transformă într-o fișă interactivă care ajunge la elev. Elevul poate fi văzut, poate lucra pe ea și, prin butonul 
ʺfinishʺ fișa ajunge la profesor înapoi pentru a fi corectată. (Folosesc pentru momentul evaluării platforma 
Adservio cu Zoom iar elevii pot fi văzuți în timp ce lucrează la fișă) 

Desigur, voi apela la alte variante de evaluare pentru celelalte discipline, mai permisive ca acces, 
pentru a nu obliga părinții la crearea atâtor conturi și fixarea de parole. Acest lucru va rămâne la latitudinea 
fiecăruia, vor avea variante de a trimite produsele muncii elevilor la discipline precum Dezvoltare 
personală, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice. Este foarte potrivită pentru toate aceste 
discipline o galerie așa cum o deschide Wordwall, pentru cei care doresc să exploreze. 

Am să închei momentul meu de împărtășire legat de evaluarea online, amintind că stomatologul 
spune: Cea mai bună pastă de dinți e CEA PE CARE O FOLOSEȘTI! și, adaug ce am citit intr-un material 
postat de cineva : ʺSe spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, 
vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru.ʺ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BATRANEANU MIHAELA MIRELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 99, SECTOR 4, BUCUREȘTI 
 
Educația online reprezintă pentru toți partenerii educaționali o mare provocare. Cu mic, cu mare am 

descoperit peste noapte cum să folosim diverse platforme educaționale, cum să creăm teste, lecții, cum să 
facem orele online cât mai atractive și mai interactive, prin care să le trezim elevilor interesul pentru 
învățare. 

Nimeni nu și-a pus însă problema dacă aceste cadre didactice au fost instruite să facă așa ceva, dacă 
elevii au competențe pentru a lucra pe platforme educaționale. Dotarea spațiilor din instituțiile de 
învățământ a fost trecută cu vederea de cei responsabili. Vorbim despre descentralizare, despre 
debirocratizare, facem legi pe picior după cum visăm noaptea, fără aplicabilitate în școli. Cum să faci școală 
online într-o unitate de învățământ unde nu ai internet? Cum să aplici scenarii colorate acolo unde nu ai 
dispozitive? Cum să vorbești despre educație online fără o instruire prealabilă a profesorilor? 

Pe toată perioada verii m-am instruit prin participarea la cursuri organizate de Casa Corpului Didactic. 
Asta pentru că am dorit să fiu un cadru pregătit și să îi pot sprijini pe elevii mei în cazul în care vom reveni 
la perioada din martie 2020. S-a întâmplat mai repede decât am fi dorit. 

Am descoperit rând pe rând multe aplicatii care mi-au fost de mare folos. La început am aplicat fișele 
clasice de lucru, pentru care stăteam ore întregi în fața calculatorului ca să corectez. Pentru evaluare am 
folosit în cea mai mare parte testele Quizzes, Quizz assignment. Am învățat să inserez texte și imagini, să 
postez întrebări, să dau punctaje și nu în ultimul rând să atribui testele elevilor mei. Întrebările pot fi variate: 
cu alegere multiplă, cu răspuns scurt, paragraf, cu inserare de imagini, videoclipuri sau text, dar și oferire 
de feedback elevului pentru răspunsul oferit. 

Am lucrat în mare parte pe trei platforme: google classroom+meet, zoom și webex, în funcție de 
alegerea școlilor în care predau. 

Am descoperit apoi că pot folosi Mentimetter pentru a primi feedback rapid la întrebările puse 
elevilor. Mi-a plăcut statistica rapidă generată de această aplicație, faptul că pot să văd în timp real cine îmi 
răspunde. 

Am folosit și Padlet, ușor de realizat pentru profesor și rapid de utilizat pentru elevi. Au fost extrem 
de încântați să descopere lucruri și metode noi. 

Slido ne-a bucurat pe toți cu interacțiunea în online. Prin aceste metode și cei care manifestau reticență 
în a răspunde la orele clasice, tradiționale, s-au mobilizat exemplar. 

Book creator și Animaker au fost o adevărată încântare pentru copii. Și-au creat propriile cărți sau 
filme de benzi desenate. 

Împreună – profesori-elevi-părinți am descoperit că ne putem depăși limitele și am încercat NOUL. 
Alt mod de lucru, alte metode de predare și evaluare, alt mod de a rezolva temele. Și, cu toate că ne-a fost 
greu, ne-am descurcat. Efortul – uriaș, răsplata- pe masură. 

Toate aceste metode le-am folosit pentru a observa și colecta feedback-ul activității mele. 
Din păcate aceste aplicații sunt restricționate la un număr de 3-4 gratuite, restul sunt contra cost. Ceea 

ce mă deranjează enorm este faptul că ministerul nu a implementat o platformă la nivel national, cu aplicații 
gratuite, verificate, pe care să le putem accesa atât noi, cât și elevii nostri. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BAUMAN CRISTIAN – COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA 

 
Evaluarea reprezintă un element fundamental în orice activitate umană cu obiective bine precizate, 

rezultatele acesteia stând la baza dirijării şi optimizării activităţii evaluate. În procesul de învăţământ 
evaluarea generează informaţii cu funcţii de autoreglare pentru creşterea eficienţei, actul evaluării asigurând 
feed-back-ul pentru sistemul respectiv. 

În educația fizică școlară s-au statornicit trei tipuri de evaluare: 
a). Evaluarea predictivă/inițială prin care profesorul obține informații reale privind: nivelul de 

achiziții anterioare ale elevilor pentru diferite categorii de conținuturi; disponibilitățile elevilor pentru 
diferite categorii de eforturi; interesele și opțiunile acestora față de ofertele alternative ale profesorului. 
Această evaluare se aplică la începutul anului școlar, în special la clasele nou cuprinse în norma didactică 
a profesorului, dar și pe parcursul anului înaintea abordării unor noi conținuturi de importanță majoră. 

b). Evaluare formativă, denumită și continuă, are scopul de a oferi profesorului informații utile 
privind conceperea și realizarea eficientă a demersului didactic privind: timpul alocat exersării, a metodelor, 
mijloacelor și materialelor folosite pentru constituirea unor grupe valorice, cu sarcini de instruire 
diferențiate. În acest sens, instrumentele de evaluare relevante sunt: observarea sistematică a 
elevilor/grupurilor de sexe, investigații, convorbiri cu anumiți elevi cu dificultăți de asimilare. Acest tip de 
evaluare determină relaţii de cooperare între conducătorul procesului instructiv – educativ şi subiecţi, 
cultivând simultan capacitatea de evaluare şi autoevaluare la nivelul subiecţilor. 

c). Evaluarea sumativă, care se finalizează cu sau fără notarea elevilor. Are caracter de apreciere a 
calității actului didactic, prin care profesorul are posibilitatea de a-și face o autoanaliză cu privire la: 
volumul de teme acordat instruirii, calitatea metodelor și mijloacelor de pregătire, durata de instruire, 
atitudinile elevilor. Se realizează prin verificări parţiale, încheiate cu aprecieri de tip bilanţ asupra 
rezultatelor. 

Având în vedere faptul că noile programe școlare exprimă orientări conceptuale diferite, cu implicații 
în ceea ce privește activitățile de predare-învățare, axate pe formarea de competențe generale și specifice, 
demersul evaluării trebuie să ia în considerare toate componentele competențelor, respectiv cunoștințele 
elevilor, abilitățile (aptitudinile, deprinderile, capacitățile) și atitudinile acestora. 

Astfel, activitatea de evaluare la educație fizică este necesar să se realizeze pe baza următoarelor 
criterii: 

a. Performanța motrică, adică rezultatul la probele de control măsurabile prevăzute de programa 
școlară; 

b. Progresul realizat de subiect; 
c. Cantitatea şi, mai ales, calitatea elementelor însuşite în raport cu prevederile programei de 

specialitate; 
d. Capacitatea subiectului de a aplica în practică elementele însuşite, adică "capacitatea de 

generalizare"; 
e. Capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice de către subiecţi; 
f. Capacitatea subiectului de restructurare, asamblare a elementelor însuşite; 
g. Nivelul cunoştinţelor teoretice, însuşite de subiect, privind practicarea exerciţiilor fizice; 
h. Atitudinea subiectului faţă de educaţie fizică şi sport, concretizată prin frecvenţa la lecţii, 

participare la acţiunile competiţional-sportive sau prin modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice. 
În contextul desfășurării activităților exclusiv online este important ca profesorul să adapteze criteriile 

de evaluare și să proiecteze sarcini cu niveluri de dificultate diferite, care să reflecte relația cu activitățile 
de învățare, centrate pe competențe. Conștiinciozitatea cu care elevii realizează aceste sarcini, precum și 
nivelul de realizare a acestora, se constituie în criterii pe baza cărora profesorii pot acorda note. În același 
timp, trebuie avute în vedere instrumentele de evaluare alternative, care să permită o apreciere cât mai 
realistă a nivelului de dobândire a competențelor specifice: 

 teste de cunoștințe (conform modelelor prezentate în manualele pentru clasele a V-a și a VI-a). 
Profesorul poate prelua modelele din manuale și le poate adapta incluzând întrebări cu conținut 
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corespunzător programelor școlare pentru clasele la care va aplica testul. De mare utilitate în acest sens sunt 
aplicațiile online Wordwall, Kahhoot etc); 

 jurnalul personal al elevului - acesta va cuprinde performanțe individuale la probe de evaluare a 
calităților motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evoluția greutății corporale, valoarea 
indicelui de masă corporală; 

 filme realizate de elevi, în care să prezinte propriile execuții motrice în contextul sarcinilor de lucru 
formulate de profesor (exerciții pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor, pentru dezvoltarea 
calităților motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastică acrobatică); 

 proiecte, portofolii cu tematică aferentă disciplinei Educație fizică și sport (referate cu teme din 
educația fizică școlară, prezentarea biografiei unor campioni sau prezentarea unor ramuri de sport). 

Pentru asigurarea transparenței criteriilor de acordare a notelor, se recomandă precizarea clară a 
criteriilor de notare precum și postarea acestora în mediile electronice pe care profesorii își organizează 
interacțiunea online cu elevii. 

Deoarece numărul orelor de educație fizică este destul de redus, o atenție specială se va acorda 
formulării temelor pentru acasă. Practicarea exercițiilor fizice în timpul liber de către elevi și rezolvarea 
unor sarcini aferente acestui proces pot contribui la consolidarea achizițiilor din timpul lecțiilor. 

Temele pentru acasă pot viza: 
- însușirea unor regulamente, denumiri de procedee tehnice specifice disciplinelor sportive prevăzute 

de programele școlare și practicate la clasa respectivă; 
- realizarea unor referate cu tematică specifică educației fizice și sportului; 
- exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă; 
- efectuarea unor exerciții pentru dezvoltarea coordonării, forței, vitezei și rezistenței; 
- repetarea elementelor statice din gimnastica acrobatică. 
Elevii vor fi încurajați să repete exercițiile fizice însușite în cadrul lecțiilor și să practice disciplinele 

sportive pe care le cunosc. În recomandarea temelor pentru acasă, se va ține cont de regulile de protecție a 
muncii, elevii fiind informați în legătură cu toate măsurile care se impun pentru asigurarea unor condiții 
optime pentru practicarea exercițiilor fizice. 

Efortul elevilor de a efectua aceste teme va fi recompensat prin acordarea de note, puncte 
suplimentare și alte forme de recunoaștere (diplome, premii etc). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CRISTINA BAUMAN – COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA 

 
Măsurarea și aprecierea gradului de atingere a competențelor specifice vizate se realizează prin 

evaluare, prin intermediul criteriilor şi al indicatorilor specifici. Evaluarea are sensul de atribuire a unei 
note sau a unui calificativ unor prestații ale elevilor. Prin funcțiile: social – economică și de autoreglaj 
(feedback) evidențiază eficiența învățământului, în funcție de calitatea şi valoarea “produsului” școlii, iar 
prin cea educativă, stimulează interesul pentru perfecționare şi pentru obținerea unor performante cât mai 
înalte. 

În derularea activității didactice putem descrie: 
- o evaluare ințială /predictivă ce oferă posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 

potenţialului de învăţare al elevilor sau a lacunelor ce trebuiesc completate şi remediate, fără însă a-şi 
propune să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului.Acest tip de evaluare stă 
la baza planificării demersului pedagogic şi, eventual, a unor programe de recuperare. 

- o evaluarea formativă /curentă, ce oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul 
instructiv-educativ fiind orientată spre ajutorul pedagogic imediat. Dezvoltă capacitatea de autoevaluare a 
elevilor, iar dacă sarcinile și tehnicile de evaluare sunt riguros selectate, oferă profesorului posibilitatea 
tratării diferenţiate (I. Cerghit); 

- o evaluarea sumativă (realizată la finalul unității de învățare, a nului școlar sau a unui ciclu 
de învățământ) ce poate oferi o recunoaştere socială a meritelor, iar rezultatele constatate pot fi folosite 
pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de elevi. Deși permite aprecierea prestaţiei cadrelor didactice 
și a calităţii proceselor de instruire, nu oferă suficiente informaţii despre măsura în care elevii şi-au însuşit 
conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate, creând anxietate. 

Se evaluează achizițiile învățării, care vor fi diferite pentru fiecare elev în parte, în funcție de 
experiențele sale de învățare și de profilul său cognitiv și socio-emoțional. În acest sens, evaluarea nu 
trebuie evitată sau văzută ca factor de stress, ci ca parte din procesul de învățare. Rezultatele obținute 
necesită reflecție și efort de remediere din partea atât a profesorilor, cât și a elevilor, care conștientizează 
propriul progres în învățare. De aceea, este obligatorie expunerea clară a criteriilor de evaluare, neabaterea 
ulterioară de la acestea, discutarea cu elevii a rezultatelor evaluării raportate la criteriile stabilite. Profesorii 
în funcție de situație, selectează/crează activități de învățare remediale, de consolidare sau care să sprijine 
excelența. 

Experiența actuală confirmă faptul că tehnologiile pot oferi instrumente de evaluare adecvate. 
Provocarea pentru profesori este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. Pentru a nu pierde natura academică a misiunii lor, testele online sunt construite în jurul unor 
obiective, vizează anumite conținuturi și stabilesc ponderea dimensiunilor cognitive în economia probei; 
cunoştere, aplicare și raţionament. Ele definesc abilitățile cognitive pe care itemii le măsoară indicând ce 
au învățat să facă elevii, într-un mod mult mai atractiv 

Câteva modalități de integrare a tehnologiei în cadrul proceselor de evaluare ar putea fi: 
– Google Classroom: permite întâlniri video, corectarea temelor și oferirea feedback-ului direct 

fiecărui elev; 
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil pentru toate răspunsurile date de elevi pe 

post-it-uri virtuale sub formă de răspunsuri scurte, etichetări, argumentări, clasificări; 
– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise. 

Serviciul permite profesorului să includă imagini sau suporturi video pentru interpretare sau reflecție pentru 
elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, (cu una sau mai multe variante de răspuns), iar 
funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Măiestria profesorului este să 
construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la 
elevi) cât mai pertinenți. Mai mult, pot fi incluse explicații pentru răspunsul greșit, pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. 

– Kahoot – valoarea pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall – oferă mai multe tipuri de activități potrivite pentru atât pentru evaluarea inițială, cât și 
pentru cele curente sau summative 

Învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni 
care dezvoltă creativitatea acestora. Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot 
folosi pentru a realiza prezentări ale unor proiecte: Prezi, Animaker etc.sau pentru realizarea unor filmulețe: 
Screencast-o-matic, în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea 
proprie. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi, este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
BAZBANELA AURELIA 

COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET”, TULCEA 
 
Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților sportive pe termen mediu au 

generat o problemă majoră cu care a trebuit sa se confrunte societatea: cum asigurăm continuarea procesului 
de învățare? Cum asigurăm dreptul la educație în mediile defavorizate? Se poate dezvolta învățământ online 
și care vor fi consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă cu riscuri cât mai 
reduse de fraudă? Toate aceste probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai importante în ce 
privește învățământul online. 

„Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere.” 

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie pierduta din vedere natura academică a misiunii – 
cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iata cateva: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care profesorii le ofera elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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CATEVA MODALITAȚI DE EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PIP. MARIANA BECHERESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MACEDONSKI CRAIOVA 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare, oferă informații despre progres și ghidează 

învățarea. Ea cuantifică măsura în care au fost atinse anumite obiective propuse în cadrul unei acţiuni de 
instruire, dar şi eficienţa strategiilor folosite. 

În evaluarea elevilor s-au produs schimbări în noul mileniu. Deși există ceva de spus despre metodele 
de hârtie și creion de modă veche, noile tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această 
sarcină. 

Tehnologia digitală facilitează în bună măsură continuarea unor activităţi didactice la distanţă, pe 
perioada suspendării cursurilor şcolare, activitatea online având pe de o parte avantajele ei , dar şi disfuncţii 
deoarece o anumită parte a activităţii faţă în faţă nu se poate face online. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Ea a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de 
notare şi adminstrare. 

Acum cadrele didactice încearcă să găsească modalități de integrare a tehnologiei în activitatea de 
predare –învățare-evaluare și să le adapteze și la posibilitățile de care dispun elevii. Oferta de platforme și 
aplicații online este aproape nelimitată ca și alegerea și integrarea lor în cadrul unor rețele de socializare. 

Se poate realiza evaluarea sumativă prin folosirea unor teste cu alegere multiplă (cele mai des 
folosite), evaluarea formativă pentru feedbeack prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor 
online sau se folosește pentru predarea electronică a temelor și cea mai prețuită, autoevaluarea. 

Putem aminti cânteva modalități de evaluare a elevilor în online. 
Teste online sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu 

tehnologia, acestea sunt o modalitate excelentă de a angaja învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare 
pot lua mai multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. Un 
beneficiu al testelor este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile 
pot fi randomizate, astfel încât testul fiecărui elev este unic. 

Întrebările deschise sau tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativă. Îi 
determină pe elevi să-și exploreze gândurile, sentimentele și opiniile, testând în același timp înțelegerea 
generală a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajează gândirea critică și este cel mai potrivit pentru 
evaluarea învățării la nivel superior. Întrebările referitoare la eseuri necesită un timp mai lung pentru ca 
elevii să gândească, să organizeze și să compună răspunsurile lor. 

Activități de tragere și plasare (drag-and-drop-urile) sunt un tip de evaluare care arată capacitatea 
unui elev de a lega informații și de a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Se pot încorpora 
atât imagini, cât și text într-o activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este 
atât provocatoare, cât și captivantă. Important să fie utilizat acest tip de evaluare atunci când vrem ca elevii 
să poată aplica cunoștințele într-o situație din viața reală. 

Interviuri online presupun a încorpora o conferință video în cadrul predării online pentru a oferi 
învățării o notă mai personală. În timpul scurtelor interviuri online, elevii își pot demonstra competența în 
limbă, muzică de exemplu, unde stăpânirea abilităților specifice este o cerință importantă. Uneori poate e 
bine să se facă interviuri de grup - de exemplu, pentru rapoartele de proiect ale echipei. 

Simularea de dialog este o modalitate de a instrui elevii pentru conversații din viața reală cu colegii 
și nu numai. Atunci când se creează o activitate de conversație bazată pe o situație cu care un elev se poate 
confrunta la școală, care trebuie anunțat la ce să se aștepte și să i se ofere un loc sigur pentru a-și exersa 
reacțiile și răspunsurile. 

Activitățile de tip joc transformă o serie de întrebări de testare într-un joc. De exemplu, un joc trivia 
ar putea cere elevilor să răspundă la un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și să acorde puncte 
în funcție de numărul de răspunsuri corecte. 
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Postări pe forum de discuții online organizate în jurul unui subiect au în vedere solicitarea elevilor să 
contribuie la o postare pe forum - o modalitate excelentă de a-și evalua înțelegerea, de a-și stimula interesul 
și de a le susține învățarea. În această activitate, elevilor li se oferă o întrebare de gândire critică bazată pe 
o lecție sau o lectură și li se cere să reflecteze asupra ambelor. Răspunsurile lor sunt postate pe un forum și 
colegilor lor li se oferă șansa de a răspunde. 

Evaluările online ar trebui efectuate cu același nivel de grijă și rigoare utilizate și în crearea 
conținutului de învățare. Nu trebuie să fii un geniu al programării pentru a construi evaluări online. Există 
multe instrumente software care să permită generareea de sarcini atractive. Trebuie ales modul de evaluare 
a învățării elevilor și un instrument conex pentru a alinia nevoile și rezultatele care se doresc obținute. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BECIU FELICIA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA 
 
Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare. Dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Evaluarea online se poate realiza prin platformele și aplicațiile disponibile online. Drumul este larg 
deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în 
care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Acest lucru l-am descoperit și eu, lucrând cu elevii mei. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
- Storyjumper-se pot realiza cărți, elevii pot continua o poveste sau o pot 
crea de la început. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. INV. PREȘC. BERARU MARIA 

GRADINIȚA ,,MICII CERCETAȘI” BOTOȘANI 
 
Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea 

mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor 
metode. Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma 
comportamentelor dezirabile, proiectarea şi executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. 
Dar, procesul evaluativ nu este încheiat, deoarece, pe baza rezultatelor va fi reluat într-un mod convenabil 
adecvat nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei 
legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-back operativ între etapa parcursă şi cea următoare. 

Metoda de evaluare orală 
Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: 
- conversaţia de verificare, 
- interviul ( tehnica discuţiei), 
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire, 
- redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral, 

în scris sau înregistrate fonic 
Probele scrise 
Sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme (extemporal, teză, test, referat, tema pentru 

acasă, etc.), însă la nivel preşcolar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. Elaborarea 
probei de evaluare are caracter de proces şi se realizează respectând etapele următoare: 

1. precizarea scopului probei, 
2. stabilirea conţinuturilor verificate şi a obiectivelor pedagogice corespunzătoare acestora, 
3. redactarea probei. 
Probele practice 
Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt adaptate 

şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele 
propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se recomanda înscrierea la 
şcoală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
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exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 
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UTILIZAREA PLATFORMEI KAHOOT ÎN EVALUAREA LA GEOGRAFIE 

 
PROF. BERARU MIHAELA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 

 
Generațiile mai vechi au foste nevoite să se adapteze provocării digitale pe când copiilor nostri le este 

foarte simplu acest lucru. În schimb, noi dascălii la școală trebuie sa îi învațăm să utilizeze selectiv și critic 
mijloacele electronice, să poată selecta informația corectă și utilă, să respecte norme și reguli privind 
utilizarea conținutului virtual. Prin utilizarea unor aplicații digitale elevii noștri își vor dezvolta 
competențele digitale care sunt extrem de importante in societatea actuala de pretutindeni, atat la locul de 
muncă ci și în viața de zi cu zi. Vor fi capabili să identifice singuri anumite informații utilizând internetul, 
să-și dezvolte gândirea critică, să învețe lucruri noi, să învețe să se autodepășească adică să își dezvolte 
competența de a învăța să înveți. 

Dintre resursele educaționale publicate în format electronic folosesc platforma de învățare Kahoot. 
Această platformă poate fi utilizată atât în scop istructiv-educativ la oră, dar şi de către elevi, ca alternativă 
la jocurile pe calculator, în scop recreativ. Kahoot este una din aplicațiile ce e folosesc cu succes în orice 
moment al activității : în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor, în etapa de predare a lecției, 
ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. 

Este o aplicație ușor de utilizat, bazată pe joc, un mod distractiv de a învăța, îndrăgită mult de copii 
și care poate fi utilizată la toate clasele, indiferent de vîrsta copiilor. Este accesată de către acestia de pe 
dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calcuatorul sau laptopul. 
Elevii percep aceste teste ca pe un joc, ei nu conștientizează că sunt evaluați, sunt relaxați, dornici de a 
interacționa cu tehnologia digitală în mediul școlar, lucru ce de multe ori le este interzis. Pentru a începe 
testul li se generează elevilor un cod cu care aceștia pot intra în aplicație. Distractiv pentru ei, este și faptul 
că, fiecare își va alege propriul nume de joc (Nickname), nume ce sunt dintre cele mai haioase, întrebându-
se mereu cine joacă cu respectivul nume. Este o competiție între ei în a-și alege porecla (numele de joc), în 
a da răspunsul într-un timp cât mai scurt posibil, în a se clasa mereu pe primele locuri, în a obține cel mai 
mare punctaj la fiecare întrebare. Ei au posibilitatea de a vedea în timp real dacă răspunsul lor a fost unul 
corect (apare culoarea verde) sau greșit (apare culoarea roșie), punctele pe care le-au obținut în funcție de 
rapiditatea cu care au răspuns, iar la sfârșitul testului apare un clasament cu punctajele tuturor elevilor, cu 
număru răspunsurilor corecte și a celor incorecte ale fiecăruia. Primii elevi vor fi pe podium, ceea ce îi face 
să se simtă foarte încrezători în forțele proprii, iar pe ceilalți să se motiveze ca data viitoare să fie ei pe 
podium. 

Avantajele utilizării acestei platforme sunt multiple pentru elevi și profesor: 
• Obiectivitatea evaluării ( elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul) 
• Feed-back imediat atât pentru profesor cât și pentru elev 
• Corectarea imediată a răspunsurilor ( elevul conștientizează lacunele, iar profesorul poate proiecta 

ușor activitățile remediale) 
• Crearea unui climat de învățare relaxant, plăcut de elevi 
• Stocarea rezultatelor printr-o singură apăsare de buton (Save results) 
• Interactivitate, competiție, autonomie în procesul de învățare 
• Dezvoltarea perspicacității, atenției, gândirii distributive, autocontrolului 
• Îmbunătățirea abilităților digitale atât pentru profesor, cît și pentru elevi 
Fiecare profesor poate să implementeze pe platformă teste care se pliază pe activitatea pe care el o 

desfășoară la clasă, poate să-și dezvolte competența de creativitate în proiectare, poate să folosescă imagini, 
filmulețe astel încât să dezvolte competențe prin folosirea mai multor tipuri de itemi evitând astfel rutina, 
monotonia. Profesorul selectează variante de răspuns, oferă timpul necesar pentru acordarea răspunsurilor 
cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate ( forme geometrice ce vor apărea și pe dispozitivele 
copiilor). Profesorul poate aduce ulterior modificări testului, adăuga întrebări sau să creeeze noi variante 
de răspuns, inițiază discuții post-test. 
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Totuşi, pentru implementarea acestor teste sunt necesare cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a 
programelor specifice, o anumită dotare tehnică (calculator, laptop, acces la Internet) şi mult timp pentru 
pregătirea materialelor. 

Cu toate că, unora dintre noi dascălii, ne este dificil să începem lucruri noi, pentru care nu am fost 
pregătiți, trăim într-o epocă digitală, iar elevii sunt dornici de a interacționa cu tehnologia digitală și în 
mediul școlar și ca urmare trebuie să fim deschiși la nou, să ne adaptăm noilor vremuri. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘC. BERCU JANA, G.P.N. ,,LICURICI”, SCHIULEȘTI 

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. 
Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

cu o multitudine de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această perioadă; 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ,,față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 
traversӑm. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei/grupei, se trece printr-un 
proces de adaptare la nou. Cu alte cuvinte, se utilizează aplicații care facililitează învățarea la distanță, 
exersează alături de elevi și suntem modele pentru elevi. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu”, „adevărat”/”fals” sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis, acestea putând fi realizate prin programul wordwall cu un nivel înalt de obiectivitate ce provoacă 
elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o 
imagine de ansamblu asupra materiei, . 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor/preșcolarilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea a cât mai multor 

cunoștinte şi către activitatea de învăţare. 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii, platforme online ce vin în ajutorul elevilor. 

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

În contextele învățării online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze 
o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv 

Kahoot, este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii. Profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces elevilor care accesează testul într-un timp 
limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor, pentru a crește gradul de interacțiune 
al jocului. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz, Este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise. Se pot utiliza atât pentru învățarea sincron, asincron . Au o interfață 
prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt 
importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, dar şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp etc. 

Personal, pe lângă alte programe eficiente, utilizez frecvent programul Jigsaw Planet, foarte atractiv 
și facil pentru preșcolari. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE APLICATE IN 

 INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

AUTOR: OANA BEZNEA, LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” 
 
În perioada în care școala se desfășoară online, metodele moderne de evaluare se pot adapta cu succes 

acestei perioade în care, de multe ori, elevul este asistat și de către părinte atunci când participă la activitățile 
școlare, mai ales la clasele mici. Prin urmare alegerea unei metode moderne de evaluare pare a fi varianta 
cea mai potrivită pentru a evalua, în mod real progresul copilului. 

Metoda portofoliului este una dintre metodele destul de ușor de utlizat deoarece paginile acestuia 
pot fi încărcate cu ușurință pe internet, în locurile stabilite, iar cu ajutorul portofoliului se poate face o 
evaluare interdisciplinară și se poate aprecia progresul elevului din puctul de vedere al mai multor elemente, 
nu doar învățarea unui anumit domeniu sau capitol și presupune pregătirea acestuia pe o perioadă mai lungă, 
ceea ce necesită o anumită planificare din partea elevului și consecvență. 

Metoda RAI este o metodă ce poate fi adaptată, chiar dacă prin denumire, această metodă presupune 
a arunca o minge, în situația școlii online mingea poate fi înlocuită cu o ruletă cu numele copiilor sau pur 
și simplu cu numirea după catalog de către profesor. Metoda este eficientă nu doar că trece întreaga clasă 
printr-o multitudine de situații așa încât să se fixeze informația foarte bine pentru toți elevii, dar reușește să 
creeze aceas problematizare deoarece elevii sunt obișnuiți cu a răspunde la întrebări dar mai puțin 
familiarizați cu a adresa întrebări. Metoda are limita faptului că acela care răspunde la început este posibil 
să își piardă interesul până la finalul orei, mai ales în contextul școlii online. Metoda se potrivește foarte 
bine la finalul studierii unui text literar, dar și altor materii. 

Harta conceptuală este o altă meodă de evaluare, care presupune o rearanjare, o regândire a 
informațiilor deținute într-un nou mod, așa încât să se realizeze noi conexiuni între acestea. Realizarea 
acestei hărți este destul de ușoară în concextul utilizătii unui calculator pentru predare, deoarece este ușor 
de desenat, apoi se pornește de la o idee, de la un fenomen studiat, și se desfășoară mai multe informații 
din mai multe perspective despre acesta. De pildă la științe, discutându-se despre apă, se poate merge pe 
direcția stărilor de agregare, pe direcția utilizării acesteia, pe cea a compoziției sale și așa mai departe. 

Explozia stelară funcționează foarte bine și online, anume adresarea de întrebări de către copii care 
să înceapă cu anumite cuvinte precum: Cine, Ce, Când, Unde, De ce? Se poate organiza, de exemplu pentru 
o oră de Științe ale naturii, sau lectură și poate fi folosită o ruletă virtuală în care să se utlizeze aceste 
cuvinte. 

Metodele de evaluare, mai ales cele moderne, sunt extre de utile și în cazul evaluării online, iar acestea 
se pot adapta foarte bine acestui tip de învățămân care poate determina o mai rapidă scădere a interesului 
față de informațiile transmise, având în vedere prezența anumitor factor disturbatori sau pur și simplu a 
mediului, iar metodele moderne pot crește și menține o perioadă mai lungă, interesul. 
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PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BIANCHI CORINA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN BRÂNCUȘI” TG-JIU 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Se spune că cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă 
același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BILANIN CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC, JUD. TIMIȘ 
 
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 

pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 
Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate 

etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare 
de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990) 

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile 

care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente şi la examene. 
Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 

deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 
Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 

beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 
Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 

de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

După Nisbet şi Sbucksmith (1986), citaţi de A. K. Jalaluddin (1990), „procesul de rezolvare a 
problemelor poate fi redus la următoarele operaţii: examinarea problemei model, prelucrarea modelului în 
vederea efectuării necesare şi exprimării problemei în funcţie de aceste condiţii”. 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

 
BIBLIOGRAFIE 
• http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
• www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

ac.doc 
• http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 
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EVALUAREA IN INVATAREA ON-LINE 
 

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BRASOV 
PROFESOR BILOVOLSCHI CAMELIA 

 
Evaluarea este un stimul puternic și are o mare importanță educațională, atâta timp cât este corectă. 

Termenul de evaluare este adesea identificat cu termenul de notare. Este aceeași evaluarea și notarea? Nota 
trebuie să reflecte nivelul real de cunoștințe insusite de elev, cerut de curriculum. Evaluarea este practic 
rezultatul comunicării elev-profesor. 

Evaluarea on-line a fost o provocare atat pentru elevi cat si pentru profesori 
Formele alternative de evaluare au capacitatea de a implica elevul în evaluare, ceea ce îl învață pe 

elev să se evalueze pe sine, dar și pe alții. Acesta oferă profesorului posibilitatea de a evalua succesul 
predării, permițându-i în același timp să-și planifice alte obiective, conținutul predării și mijloacele de 
îndeplinire a acestora. 

Corectitudinea evaluării elevilor constă în principal în concentrarea asupra progresului în dezvoltarea 
elevilor, în identificarea și evaluarea: atitudinilor si abilităților. Abilitățile și cunoștințele sunt comparate 
cu starea anterioară, adica presupune compararea elevului cu el însuși în timp. Prin urmare, este o 
vizualizare individuala a evaluării elevilor. Compararea performanței unui elev cu norma este secundară și 
prin teste pentru a verifica realizarea standardelor de instruire necesare. Scopul evaluării elevului este de a 
dezvolta capacitatea sa de autoevaluare. 

Există multe activități și instrumente pentru evaluarea formativă a elevilor. Este important să nu ne 
concentrăm doar pe evaluarea rezultatelor și pe evidențierea greșelilor pe care le fac elevii. Cu toate acestea, 
este în interesul nostru și al lor să avanseze în educație și să nu memoreze și să învețe pentru testare. Școala 
ar trebui să consolideze încrederea în sine sănătoasă a elevilor și fiecare elev ar trebui să găsească suficient 
spațiu pentru propria realizare de sine și pentru a-și satisface nevoile cognitive. 

Evaluare formativa (sau Invat pentru mine) 
Una dintre cele mai eficiente proceduri care duc la o educație eficientă a elevilor este evaluarea 

formativă. Profesorii care o folosesc nu compară elevii între ei, ci se concentrează pe atingerea obiectivelor 
de învățare pentru fiecare dintre ei. Acest lucru, printre altele, permite fiecărui elev să experimenteze 
satisfacția cu munca depusă și să câștige încredere adecvată în abilitățile sale. De asemenea, susține 
dezvoltarea competențelor de învățare. 

Tehnici practice pentru evaluarea elevilor (invatare cooperativa) 
1. „Întrebați trei și apoi pe mine” 
Înainte ca elevul să îi ceară profesorului ajutorul pentru rezolvarea sarcinilor, el trebuie să întrebe trei 

colegi de clasă dacă știu soluția corectă. 
Pentru aceasta se va imparti clasa in patru grupe de cate 7-8 elevi care vor tine legatura in grupuri 

separate. Fiecare elev poate intreba doar trei colegi din grupul din care face parte. Dupa o luna, grupurile 
se schimba, astfel incat un elev va colabora cu mai multi colegi. 

2. Controlul reciproc al temelor 
Temele pot fi folosite nu numai pentru a repeta programa, ci și pentru a îndruma elevii spre evaluare 

reciprocă și autoevaluare. În loc ca profesorul să verifice temele, el / ea proiectează rezultatele pe tablă 
dupa ce elevii, fie în perechi, fie în grup, verifică și evaluează temele. În timpul acestei activități, elevii care 
nu au făcut tema pana la intalnirea cu colegii, își vor face și ei tema atunci. Grupele sunt aceleasi si se 
schimba dupa o luna. 

3. Două stele și o dorință 
Atunci când evaluează temele, elevii notează cu două asteriscuri ceea ce a fost bun în sarcină și în 

același timp sugerează ce trebuie îmbunătățit și repetat. 
Pentru ca evaluarea să aibă succes, profesorii trebuie să fie pregătiți să se desprindă de trăsăturile 

centrale ale evaluarii tradiționale (orientarea spre deficit, suveranitatea evaluării, orientarea trecută) și să 
privească punctele forte și progresele de învățare ale elevilor într-un mod apreciativ. De asemenea, elevii 
trebuie să învețe să renunțe la rolul lor pasiv și să își asume responsabilitatea pentru propria învățare. 
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EVALUAREA PRIN COMPUNERI LA  

ORELE ON-LINE DE LIMBA ENGLEZA 
 

AUTOR: PROF. BIRA NICOLETA- NARCISA 
(SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET: – OLTENITA; JUD. CALARASI) 

 
Transferarea tuturor activitatilor didactice de predare, invatare si evaluare in mediul on-line ridica 

multe semen de intrebare profesorilor, in incercarea acestora de a identifica cele mai bune metode de a lucru 
cu elevii la orele de limba in general, si, in particular, la cele de limba engleza. 

Schimbul de informatii, de opinii, comunicarea, Interactiunea profesor- elevi trebuie obligatoriu sa 
fie o relatie bi-directionala, in niciun caz unidirectionala, bazata strict pe predarea de catre profesor a unui 
cumul de notiuni, teorii, opinii; atata timp cat studentii nu se implica in activitatile comunicationale care 
urmaresc imbunatatirea competentelor lor de diverse tipuri (ascultare, vorbire, scriere, citire), nu se poate 
vorbi de eficienta sau progres din partea elevilor, la orele de limba. Astfel ca, marea provocare a 
profesorului este aceea de a gasi formele cat mai potrivite de a-i motiva, implica si inspira pe copii, asa 
incat sa se lase atrasi in activitati de invatare si exersare a limbii, placute, interesante, care sa le ofere prilejul 
sa comunice cat mai mult si cat mai bine in limba straina respectiva. Poate ca tocmai trecerea intregii 
activitati didactice in on-line este marele test, acela de a intruni profesorii, si de aceasta data, in circumstante 
cu totul noi si solicitante, rolul lor de designer al lectiilor, al activitatilor didactice, de organizator, de 
facilitator si sursa de informare, dar si de suporter al elevilor in incercarea lor de a realiza sarcini de lucru 
in limba straina, fie ca sunt oorale, fie scrise; nu trebuie neglijat ca profesorul cu vocatie sau foarte bine 
documentat, gaseste intotdeauna modalitatea de a-I inspira si atrage pe copii catre noile provocari propuse 
la orele de curs. 

Mi-am pus problema, asadar, cum sa gasesc forma cat mai eficienta si atractiva, asa incat sa le trezesc 
elevilor mei interesul si preocuparea de a scrie in limba engleza, de a crea texte cat mai originale, de a le 
consolida increderea in ei insisi cand isi evalueaza cunostintele si competentele; este nomal sa fie la inceput 
retinuti sau mai greu motivabili, deoarece nu stapanesc toate resursele de lexic si mecanismele gramaticale 
inca din prima zi, insa ghidarea pas- cu –pas printr-o serie de exercitii special concepute sa ii sustina, ar 
putea fi cheia ideala, atat pentru elevii care stapanesc bine sau foarte bine limba respective, cat si pentru cei 
care se considera incepatori, nesiguri, cu tendinta de a se retine si de a participa cat mai putin in diversele 
contexte educationale in care se gasesc pusi la un moment dat la orele de limba straina. In acest tipar de 
comunicare scrisa ghidata sau asistata gradual, se incadreaza sarcinile didactice de a scrie compuneri pe 
baza de imagini, sau cu unele fragmente impuse (inceputul, sfarsitul compunerii fixat inca de la bun 
inceput), sau chiar pornind de la o situatie particulara data sau de la un anume titlu. “Desprinderea” va fi, 
bineinteles, treptata, pana la a se atinge de catre elevi autonomia in scriere, si bineinteles, vorbire, caci la 
inceput trasam sarcini de scriere de compuneri cu cat mai mult suport material oferit: o serie de imagini 
sugestive, care sa sugereze “bornele” in dezvoltarea naratiunii cerute, un inceput fix, dinainte stabilit, sau 
un anume final (de cele mai multe ori un happy-end, care sa dea satisfactia copilului legata de aceea ca 
binele intotdeauna invinge; sau chiar un final lasat intentionat ne-solutionat pentru a incita interesul si a 
crea impresia de suspans si mister, atat de indragite de scolari; a se vedea “delicioasele” compuneri “de 
groaza” (spooky-tales) de Halloween); totodata, putem sa furnizam in sprijinul elevilor o serie de cuvinte 
si expresii care trebuiesc incluse in compunerea trasata, la inceput volumul lexicului fiind mai bogat, sau 
chiar oferindu-le in sprijin ideile principale, asa incat elevii sa porneasca increzatori pe drumul “scrierii de 
compuneri”, cu suport si ghidare indeaproape din partea profesorului, urmand treptat “sa se desprinda” de 
orice sprijin astfel oferit, ajungand in cele din urma la a crea, in mod din ce in ce mai independent, propriile 
povesti sau descrieri, propriile compuneri, unice, originale. 

Din fericire, exista material didactic din care sa ne inspiram pentru a concepe astfel de “schelete” ale 
unor compuneri ghidate, fie prin imagini, fie cu vocabulary sau idei fixe, cu inceput sau sfarsit impus si,- 
de ce nu?-, cu o idee inserata la mijlocul naratiunii, uneori, provocand elevii sa respecte o structura, initial, 
apoi incurajandu-I sa aleaga propriile trasee imaginative pe care vor merge in crearea compunerii “perfecte” 
(este un fel de a spune, caci elevii considera compunerea perfecta pe aceea care atinge exact asteptarile 
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personale, sau care are efectul scontat asupra profesorului si celorlalti colegi, care formeaza impreuna 
auditoriul sau publicul lor. De aceea, compunerile scrise trebuie citite in clasa, apreciate pozitiv de catre 
professor, feed-back-ul gramatical fiind chair mult mai putin important cand este vorba de acest aspect, de 
writing; cee ace trebuie urmarit in primul rand este sa facilitezi, sa inspiri, sa motivezi sis a sprijini copilulin 
a scrie cee ace isi doreste sau imagineaza, fara ingradiri, retineri sau prea multe “corectii” facute de fata cu 
ceilalti elevi, auditoriul a carui apreciere este extrem de importanta pentru “ micul scriitor” in limba straina; 
erorile de exprimare, de gramatica trec in plan second la orele de scriere de compuneri, profesorul cautand 
discret prilejul de a-l corecta pee lev, insa in niciun caz nu acum este momentul oportun, caci acum studentul 
se vede in postura dificila, dar satisfacatoare, de a scrie in maniera proprie, cu ideile sale, o compunere care 
s ail multumeasca in primul rand pe el, si apoi pe mentor si pe colegii care o asculta. 

Cee ace este chiar mai important, este rolul de evaluare pe care scrierea de compuneri il poate 
indeplini, caci un text scris de elev poate “radiografia” cu usurinta intregul “bagaj” de cunostinte lingvistice 
ale elevului evaluat, oferind masura clara a nivelului de competente pe care acesta il are legat de scriere si 
nu numai; un elev care citeste foarte mult, de pilda, va avea o compunere bazata pe imaginatie mai bogata, 
cu un vocabular mai dezvoltat, lucru lesne de evaluat de catre professor la simpla analiza sau ascultare a 
unei compuneri; toate aceste lecturi, exercitii, sarcini de lucru pe care elevul le face duc categoric la 
imbunatatirea competentelor sale lingvistice (competenta de writing/ scriere, speaking / vorbire, imaginatie 
dezvoltata si nivelul vocabularului imbogatit; reading/ cititul se va ameliora si el, bineinteles, odata cu 
exersarea in domeniul compunerilor, caci invariabil aceste competente “cresc” impreuna, au legatura si se 
influenteaza un ape cealalata) 

CONCLUZIE: Compunerea poate fi deci o modalitate extraordinar de utila si eficienta in 
EVALUAREA nivelului de cunostinte lingvistice ale elevilor, de masurare a nivelului lor de competente 
legate de limba straina pe care o studiaza. Scrierea de compuneri este o activitate deosebit de complexa, 
care antreneaza practice tot ceea ce cunoaste elevul in materie de limba straina, insa ii da si ocazia acestuia 
de a se documenta suplimentar, prin aceea ca exploreaza idei noi, cuvinte noi, si le expliciteaza din dictionar 
la nevoie, in incercarea lui de a scrie cu orice pret compunerea imaginata, sau sugerata de professor la ora 
de curs. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR BABIUC VICTORIŢA CAMELIA 

 
Care sunt dimensiunile evaluării ? 
Dimensiunile evaluării elevilor includ trei niveluri, care se află în interdependenţa . 
• Dimensiunea 1 – perspective: elevii se pot evalua ei înşişi (autoevaluare) sau pot fi evaluaţi de 

către ceilalţi (evaluarea de către ceilalţi). 
• Dimensiunea 2 - forme: evaluarea poate avea trei forme diferite – evaluarea proceselor de învăţare, 

evaluarea rezultatelor învăţării şi prognostică. Fiecare formă are avantajele şi dezavantajele ei. 
• Dimensiunea 3 – standarde de referinţă: pentru evaluare, un profesor se poate orienta spre un 

standard individual (elevul), spre un standard obiectiv (obiectivul învăţării) sau spre un standard social 
(poziţia elevului în clasă). Impactul pe care evaluarea îl va avea asupra învăţării viitoare a elevului depinde 
foarte mult de standardul de referinţă. 

 
„Cum îmi evaluez elevii?” 
În evaluarea elevilor, profesorii ar trebui să aibă în vedere principiile cheie din următoarea listă de 

verificare: 
• Evaluarea ar trebui să fie un mijloc de sprijin: ajutor pentru stabilirea individuală a poziţiei, indicii 

pentru activitatea viitoare, consolidarea conceptului de sine şi a imaginii de sine ale elevilor. 
• Evaluarea ar trebui să îi ajute pe elevi şi să le ofere posibilitatea de a se auto-evalua. 
• Evaluarea trebuie să fie transparentă: elevii trebuie să cunoască baza evaluării, criteriile de 

evaluare, precum şi standardele folosite. 
• Evaluarea trebuie să fie adecvată conţinuturilor şi obiectivelor. Cunoştinţele trebuie evaluate în 

mod diferit faţă de competenţe şi abilităţi. 
• Profesorii trebuie să aibă în vedere funcţia selecţiei pe care o îndeplinesc atunci când acordă note. 

În loc de evaluare sumativă, conversaţiile şi rapoartele ar trebui să devină viitoarele metode şi instrumente 
ale evaluării. Doar făcând acest lucru, permeabilitatea în sistemul şcolar poate fi îmbunătăţită. 

• Testele ar trebui să fie concepute astfel încât să testeze realizarea obiectivelor stabilite. 
Este evaluarea online o alternativă eficientă de evaluare? 
În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 

priveşte evaluarea a fost limitată. 
Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere 

multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe 
utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, 
ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă 
evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin 
intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională, faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

Evaluarea online poate fi utilizată: 
• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
• în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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Care sunt opţiunile de evaluare online? 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer. 

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, participarea 
la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online (cu 
carte deschisă, structurate, cronometrate). 

 
Care este răspunderea elevului în procesul evaluării online? 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. 

S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care 
încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. 

 
Tehnologia nu poate înlocui un profesor grozav. 
Însă, tehnologia în mâinile unui profesor grozav poate fi TRANSFORMAȚIONALĂ! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: BABU JITARU MARIA SIDONIA 

G. P. P. BAIA DE FIER 
 
Activitatea educativă din grădiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare variate, 

multiple, adaptate la particularitățile individuale și de vărstă ale preșcolarilor. 
Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întrgii vieți și baza bunăstării 

individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie să fie și 
motorul bucuriei de a învăța,care la rândul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a 
învăța,comunități care dobândesc capacitatea internă de a-și identifica și rezolva problemele și de a progrsa, 
având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toată complexitatea sa. 

Fiecare copil este unic, iar într – o grupă există ” n ” copii – unicat. De aceea, pentru fiecare este 
necesar să se folosească tehnicile și strategiile de comunicare și de lucru potrivite, astfel încât ei să 
beneficieze de sprijinul și stimularea corespunzătoare pentru dezvoltarea optimă. 

Datorită situației actuale, și dat fiind faptul că trăim în secolul schimbărilor, atât procesul de predare 
– învățare cât și cel de evaluare au suferit schimbări majore. Am trecut într – un mod alert (părerea mea) 
de la predarea - învățarea – evaluarea clasică la cea online. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Cu siguranță mai sunt și alte aplicații ce pot fi folosite în evaluarea online. 
Eu am prezentat aici doar ce am folosit eu în evaluarea preșcolarilor...și a funcționat! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN MEDIUL ON-LINE 

 
PROF. ING. BACALU-RUS SNEJANA DENISA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
ARAD 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. 

Exemple de e-learning și de comunicare ar fi aplicația Skype, platforma Zoom, dar pentru gestionarea 
claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura 
continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe 
Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. 

Nici unul din instrumentele mai sus amintite, nu este în schimb dedicat metodelor complete de 
evaluare. Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. 

Probele practice se pot folosi cu ajutorul unui playlist Youtube dedicat. Probele practice se pot 
implementa în platforma Moodle. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor, sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. 

În on-line marea problemă este verificarea identității, ceea ce duce la o evaluare incorecta. Mai ales 
în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, tabere, 
premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 
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ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ON-LINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR BACIU CAMELIA MARIANA 

LIC. TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR ”ANGHEL SALIGNY” 

SIMERIA 
 

Având în vedere măsurile luate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

activitățile didactice cu prezență fizică au fost suspendate, conform ordinului de ministru și au trecut în 

sistem on-line. 

Lucrăm pe Classroom, am realizat o clasă virtuală, unde fiecare elev a fost invitat și învățat să 

utilizeze materialele postate și să iși încarce portofoliile și temele. Peste zi, activitățile le desfășurăm , după 

un orar stabilit , pe Meet. 

Deoarece suntem un colectiv numeros, am împărțit clasa în două grupe, pentru a putea să lucrez 

eficient, cu fiecare elev în parte. Activitățile didactice sunt completate , de fiecare dată, cu filmulețe, 

prezentări cu imagini, cântecele, jocuri interactive, pentru captarea atenției și pentru o mai bună înțelegere 

a lecțiilor. 

Am încurajat elevii să se autoevalueze, astfel că în fiecare zi citim exercițiile de la temă și corectăm, 

fiecare exercițiu pe loc, apoi fac o proiecție a tuturor exercițiilor, pentru o verificare finală. 

Pentru evaluarea sumativă am utilizat testul online, chestionarul și portofoliul. Cel mai recent 

portofoliu este la științe , în lucru încă, cu tema ”Micul ecologist” și cuprinde : activități de ecologizare, ce 

trebuie desenate, de realizat un ierbar cu 10 plante și de prezentat intr-o compunere cum îngrijim animalul 

preferat. 

În clasa noastră cea mai preferată metodă de evaluare este chestionarul. Cele postate până în prezent 

au cuprins zece întrebări, cu punctaj și răspunsuri multiple, la română și ed. civică. 

Am asigurat o flexibilitate în desfășurarea activităților online, promovând colaborarea și comunicarea 

dintre elevi, realizând un sentiment de grup unit, chiar dacă suntem la distanță și motivându-i să participe 

la activități cu plăcere și elan. 
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METODE ṢI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: BACIU ELENA 

 
Procesul de invatamant cuprinde 3 etape: 
- predare; 
- invatare; 
- evaluare. 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student. 
Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 

elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Evaluarea… Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. 
Poate fi chiar “fun”, dacă îți place ce faci. Poate fi “challenging”, sau poate fi o meserie pe care o 

faci, după care dormi liniștit. 
Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe 

elevul/studentul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. 
Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional 

trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: 
 Verificarea; 
 măsurarea ; 
 notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. 

Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul poate filma prezentarea acestora 
și o poate posta on-line de asemenea. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă 
de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe 
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lângă recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor 
un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. 

Închei cu un citat: “Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului.” Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, 

ClujNapoca. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 
 

PROV. ÎNV. PRIMAR BADEA DANIELA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” 
 

 

 

 

În actuala perioadă pe care o traversăm se impune folosirea tehnologiei mai mult ca în alte situații. 

Pe langa componenta predării, care presupune transmiterea conținutului către elevi și interacțiunea cu 

aceștia, a învățării din partea elevului, ce presupune și o puternica motivare, este și evaluarea. Evaluarea 

orală poate să fie facută prin comunicarea video-audio prin Zoom sau alte platforme în care cel evaluat să 

poată da răspunsul la o întrebare sau la lecție. Dacă vorbim de proiecte aplicate, elevul poate filma și trimite 

înregistrarea profesorului. Există la acest moment multe platforme care au aplicații în ceea ce privește 

evaluarea. Cu toate acestea, oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line ar trebui să evalueze 

progresul copilului, nu neapărat performanța, pentru că nu toți sunt aproape de performanță, dar toți sunt 

capabili de progres. 
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IMPORTANȚA EVALUARII ONLINE 
 

PROF. BADEAON MARIANA 
COLEGIUL ECONOMIC „M KOGALNICEANU” FOCȘANI 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

• Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

• Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

• Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul \personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
 Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
 Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
 Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. 
Acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate 

determina dacă răspunsul este corect sau nu. 
 Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 

formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 
 Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 

anume, adevărat sau fals. 
 Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 

corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
 Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 

corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
 Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 

corect sau incorect. 
 Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-

o ordine corectă. 
 Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 

coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 
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Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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L’EVALUATION EN LIGNE EN CLASSE DE FLE 
 

PROF. BADIȚA OANA, ȘCOALA GIMNAZIALA EUFROSINA POPESCU, 
BOTOȘEȘTI-PAIA 

 
L’apprentissage passe par des évaluations, mais à quoi servent-elles? L’évaluation en classe de FLE 

est importante et revêt plusieurs fonctions essentielles. Celles-ci ont pour objectifs de vérifier les acquis, de 
mesurer la différence entre les connaissances et l’objectif à atteindre, mais aussi de contrôler l’efficacité de 
son enseignement. 

L’évaluation peut être : diagnostique, sommative ou formative. 
L’évaluation diagnostique 
Faite en début d’apprentissage, elle a pour but de dresser un bilan des connaissances déjà acquises. 

Ainsi, l’enseignant peut avoir une idée du niveau de ses apprenants. Cette évaluation permet aussi de 
mesurer les progrès à accomplir, mais aussi mieux connaître les besoins de chaque élève (mauvaise 
prononciation sur certains sons, grammaire approximative ou manque de vocabulaire par exemple). Enfin, 
elle permet la création de groupes d’apprenants en fonction de leur niveau. Cela semble évident, mais il est 
primordial que des apprenants d’un niveau B1 ne soient pas dans la même classe que ceux d’un niveau C1 
! 

Ce type de diagnostic peut se faire soit auprès d’un professeur de français langue étrangère, soit en 
ligne avec un site comme Evalang. 

L’évaluation sommative 
Celle-ci est bien différente de la première puisque l’évaluation sommative est là pour faire le bilan 

d’un apprentissage. L’utilisation d’un système de notation permet de classer et de sélectionner les 
apprenants. Cette forme permet de valider des résultats et de délivrer dans certains cas un diplôme ou un 
certificat. Les exemples le plus connus pour le français sont les examens du DELF/DALF. 

L’évaluation formative 
Enfin, l’évaluation formative se fait tout au long de l’apprentissage pour guider l’élève, l’aider à 

prendre conscience de ses difficultés, et comment les surmonter. 
L’évaluation ne doit pas être vue comme une sanction, c’est en fait un moyen pour cibler les 

difficultés de l’apprenant et de lui proposer des solutions adaptées. C’est également une façon pour 
l’enseignant de vérifier sa pédagogie. 

Le statut de l’erreur en classe de FLE 
Pour inciter les élèves à progresser, l’erreur ne doit pas être pénalisée. Elle doit être vue comme une 

indication de leurs besoins et il faut savoir en tirer profit. L’erreur est donc nécessaire dans l’apprentissage. 
Pour créer un climat de confiance, le professeur ne doit pas se focaliser sur toutes les erreurs, au risque de 
bloquer la prise de parole de ses élèves. 

Comment évaluer 
Différents outils sont à la disposition de l’enseignant, à lui de choisir celui qui sera le plus adapté aux 

objectifs et aux compétences à évaluer. On distingue deux grands types d’évaluation : 
Les évaluations fermées (types QCM) : 
Avantages : c’est la méthode la plus objective, rapide à corriger. 
Inconvénient : ne conviens pas à toutes les situations (comme la production orale). 
Les évaluations ouvertes (les réponses dépendent de l’appréciation du professeur) : 
Avantage : permets une évaluation plus globale en limitant le facteur chance. 
Inconvénients : correction plus longue et subjective (utilisez une grille de correction pour limiter les 

écarts). 
L’omniprésence d’Internet dans notre environnement et le développement d’applications en ligne 

pour nos smartphones et autres tablettes ont donné lieu à la création de nouveaux procédés d’apprentissage 
d’une langue étrangère. Depuis quelques années nombreuses sont les applications qui proposent à tout 
allophone d’apprendre la langue française. Il existe d’ailleurs quelques ouvrages qui répertorient ces 
nouveautés (Boiron, Thapliyal & Zimmert 2014) et servent de guide aux apprenants désireux de discerner 
l’application susceptible de répondre de manière optimale à leur processus et à leur rythme d’intégration 
langagière. Progressivement, ces applications s’imposent par leur facilité de téléchargement et de 
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maniement, leur permettant de supplanter des méthodes d’apprentissage d’une langue étrangère célèbres 
telles qu’Assimil qui, certes, propose un accès en ligne mais demeure bien plus coûteuse que la plupart des 
méthodes sélectionnables. 

L’objectif des tests d’évaluation en FLE, proposés pour les niveaux CECRL A1, A2, B1, B2 est de 
permettre d’évaluer le niveau en français langue étrangère. Les professeurs pourront évaluer la 
compréhension orale et la compréhension écrite des eleves à chacun des niveaux fixés par le CECRL. 

Logiciels pour mener des classes virtuelles en direct: 
 Skype https://www.skype.com 
 Zoom https://www.zoom.us/ 
 Whatsapp https://www.whatsapp.com/ 
 Webex https://www.webex.com/video-conferencing 
 Microsoft Teams https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software. 
Fonctions indispensables: 
 parler et entendre les apprenants 
 conversation écrite en direct (chat) 
 partage de documents 
 partage d'écran. 
Logiciels pour le partage de ressources et la gestion de classe. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVATAMȂNTUL ONLINE 

 
PROF. BADULESCU DANIELA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „SFINTII CONSTANTIN SI ELENA”, BUCURESTI 
 
O competenţă cheie ȋn zilele noastre o reprezintă competenţa media. Consumul şi producţia media au 

devenit importante pentru procesul de ȋnvăţare, dar şi pentru timpul liber şi construirea identităţii. 
Pedagogul Dieter Baacke a organizat competenţa media astfel: 
1. Critica media constȃnd ȋn dezvoltarea unei atitudini critice faţă de produsele media. Omul să fie 

autocritic şi să reflecteze asupra beneficiilor şi riscurilor privind utilizarea media. 
2. Cunoaşterea media constȃnd ȋn cunoaşterea unor date despre media (tipurile, formatele, implicaţii 

economice şi politice, efectele media). 
3. Modurile de utilizare ale media pentru satisfacerea nevoilor personale şi sociale, pentru comunicare 

eficientă, pentru selecţie. 
4. Crearea media pentru a deveni un inovator ȋn media. 
Deoarece competenţele media au devenit din ce ȋn ce mai importante pentru viitoarele locuri de 

muncă, utilizarea media ȋnseamnă o gamă largă de oportunităţi de ȋnvăţare şi dezvoltare. Proiectele media 
ne pot ajuta să descoperim noi puncte forte ale personalităţii, să creştem stima de sine şi să ne dezvoltăm. 

Integrarea media ȋn procesul de predare şi cel de ȋnvăţare poate fi o sursă importantă de motivaţie, 
atȃt pentru profesori cȃt şi pentru elevi. Diferite sarcini trasate ȋn media dezvoltă anumite competenţe: 

-competenţe metodice (cercetare pe internet, pregătirea diapozitivelor sau a unei prezentări Power 
Point, crearea hărţilor mentale, feedback) 

-competenţe analitice (interpretarea imaginilor, realizarea de postere, scrierea unor articole, 
susţinerea unor dezbateri). 

Conceptul de asistare a procesului de ȋnvăţămȃnt cu calculatorul include: 
• Predarea unor lecţii de dobȃndire de noi cunoştinţe 
• Aplicarea, consolidarea şi sistematizarea noilor cunoştinţe 
• Verificarea automată a unor cunoştinţe. 
Secvenţa de instruire are următoarea structură: 
→informarea elevului 
→prezentarea sarcinii didactice 
→rezervarea spaţiului şi a timpului pentru alegerea răspunsului 
→ȋn cazul răspunsului corect (ȋntărire pozitivă) se trece la secvenţa următoare sau ȋn cazul 

răspunsului incorect (ȋntărire negativă) are loc o orientare spre o programă secundară pentru corectarea 
răspunsului, apoi se trece la secvenţa următoare. 

→confirmarea răspunsului. 
Avantaje ale instruirii asistate de calculator: 
• conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese 
• sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii 
• difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale 
• individualizarea reală a actului ȋnvăţării 
• stimularea capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator. 
Limite ale instruirii asistate de calculator: 
• izolarea actului de ȋnvăţare, negarea dialogului elev-profesor 
• segmentarea materialului de ȋnvăţat 
• dirijarea activităţii mentale ce duce la nedezvoltarea capacităţii creatoare 
• limitarea formării spiritului critic şi a gȃndirii independente. 
Instrumente pentru cooperare şi proiecte educaţionale colaborative 
Instrumente online=softuri educaţionale/didactice, resurse existente ȋn mediul virtual şi care pot fi 

utilizate ȋn procesul de instruire asistată de calculator ȋn activitatea didactică face-to-face sau e-learning. 
Google Docs – http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp-ro_ro.html 
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-pentru crearea de documente, foi de calcul, prezentări, chestionare. Permite formatare, ȋncărcare de 
imagine, comentarii, tabele, formule 

-permite realizarea de evaluări formative sau sumative online prin ȋncărcarea de documente cu 
dimensiuni mari şi vizualizarea de către toţi elevii a comentariilor realizate de profesor. 

Glogster – http://www.glogster.com/ 
-aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive ce pot fi ȋncorporate ȋn pagini web. Combină 

imagini, video, muzică, fotografii, linkuri şi audio pentru a crea pagini multimedia. 
 
Instrumente pentru teste, chestionare 
ProProfs – http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
-instrument gratuit pentru generarea de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare ȋn 

timp, afişarea statisticilor. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, ȋn care pot fi incluse imagini sau 
videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau ȋnglobate ȋn bloguri sau pagini web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Wiltrud Weidinger, Cum sprijinim ȋnvăţarea activă-Broşură pentru profesori, Zurich, 2017 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR BAICU FLORINA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI, BIHOR 
 
Educația a găsit un mod de a continua, chiar dacă nu în aceeași manieră și chiar dacă distanța 

îngreunează procesul și îi reduce eficiența! Deși de o calitate inferioară, școala de acasă a menținut totuși o 
conexiune între elevi, profesori și materia școlară. S-a demonstrat astfel că educația nu are frontiere, că 
nicio greutate nu poate sta zid între elevi și cunoștințe. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Printre acestea 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video care de curând a eliminat limita 
de 40 de minute per întâlnire pentru conturile gratuite create în țările afectate de Coronavirus. Ea permite 
crearea gratuită a unor întâlniri online unde puteți invita până la 100 de participanți prin intermediul unui 
link 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care 
oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA ULIEȘTI 

PROF. BAICU ION 
 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
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variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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COPILUL PREȘCOLAR ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BAIDOC DUMITRA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCUREȘTI 
 
,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 

 (Nelson Mandela) 
 
Școala online a devenit o realitate în viețile noastre. Chiar dacă, pe parcursul timpului, multe studii 

de specialitate au demonstrate efectele nocive ale expunerii copiilor în fața ecranelor de calculator, situația 
actuală ne presează să desfășurăm activități online cu copiii, indiferent de varsta acestora. 

Dacă avem în vedere particularitățile copilului preșcolar, nu putem să trecem cu vederea faptul că 
este nevoie de rezența unui adult care să supervizeze copilul pentru a desfășura activități online. 

O adevărată provocare pentru toți dascălii, este aceea de a continua învățarea de acasă, utilizând 
instrumente online, menținând legătura cu copiii și încurajându-i să lucreze și să învețe independent. 
Începuturile au fost dificile, însă, acolo unde a existat dorință și disponibilitate, rezultatele nu au întarziat 
să apară. Creativitatea cadrelor didactice care predau în învățămantul preșcolar a fost de mare ajutor în 
realizarea resurselor necesare activităților online. Acestea au structurat conţinutul educaţional astfel încât 
să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere, dar au apelat și la diverse platforme care permit 
realizarea de evaluări în mediul online. 

Acestea sunt cateva exemple de platforme ce pot fi utilizate de cadrele didactice pentru a realiza 
materiale utile în activitățile de predare și evaluare onlinie: 

- www.wordwall.net 
- www.jigsawplanet.com 
- www.edupuzzle.com 
- www.kahoot.com 
- www.padlet.com 
- www.quizizz.com 
- www.kidibot.ro 
Odată descoperite aceste resurse educaționale ce pot fi utilizate în activitățle online, am convingerea 

că pentru fiecare dintre noi a început să încolțească dorința de a cunoaște mai multe astfel de instrumente 
ce pot fi utilizate chiar și cu copiii preșcolari. 
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E-TESTINGUL SAU EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV PRIMAR: BALACI OTILIA 

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ARAD 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă una dintre componentele esențiale ale procesului 

de învățământ, cu rol operațional de reglare și autoreglare și de feedback a activități didactice. Modul în 
care obiectivele stabilite, strategiile și metodele de predare au fost eficiente, dar și modul în care acestea se 
reflectă în rezultatele școlare este stabilit prin evaluare. 

Abordarea procesului instructiv-educativ din perspectiva evaluarii, impune necesitatea evidentierii 
funcțiilor acesteia, în mod special a funcției sociale prin care evauarea confirmă sau infirmă modul în care 
cunoștințele, abiitățile, atitudinile și competențele acumulate de elevi pe parcursul lor școlar îi validează 
pentru încadrarea în activități sociale utile. Cel de-al doilea aspect important se referă la funția pedagogică 
a evaluării care asigură, din acest punct de vedere, trăinicia cunoștințelor asimilate și influentează latura 
psihică și afectiv-volitivă a elevului. 

Trebuie să subliniem și faptul că evaluarea trebuie abordată și din persepectiva cadrelor didactice care 
prin evaluarea inițială, continuă și sumativă, pot cunoaște nivelul de pregătire al elevilor, și să aprecieze 
nivelul de atingere al competențelor pe parcursul și la sfârșitul unui traiect educativ si, în funcție de acesta, 
să își ajusteze demersul didactic ulterior. 

Trecearea de la un învățământ traditional, desfășurat în clase, la un învățământ online, presupune 
adaptarea atât a strategiilor și a metodelor de predare-învățare cât și a metodelor de evaluare. De aceea 
evaluarea online sau e-testingul devine o modalitate viabilă în contextul în care îvățământul, în contextual 
actual face un pas către predarea în mediul asistat de calculator. Datorită diversității de aplicații online 
disponibile pentru desfășurarea activității didactice în mediul virtual, remarcăm existența unei multitudini 
de metode de predare și evaluare online.Deoarece predarea și evaluarea online au fost introduse de către 
Ministerul Eudcație în fișa cadru a postului, prin ordinul 413 din 19 mai 2020, cadrul didactic trebuie să își 
proiecteze activitățile de predare-învățare, dar și de evaluare din perspectivă didactică.Utilizarea 
instrumentelor de evaluare, inclusiv a celor online devine astfel o provocare pentru cadrul didactic, deoarece 
evaluarea printr-un document letric nu mai este viabilă, fiind necesră folosirea tehnologiei care să îl ajute 
pe elev să devină treptat autonom și organizator al propriului proces de învățare. Prin platformele și 
aplicațiile disponibile, se deschide astfel, un drum generos pentru aplicabilitatea acestora în procesul de 
învățământ oferind în același timp și instrument de evaluare precise. Atenția pe care o acordă, cadrul 
didactic acestor tipuri de instrumente trebuie să se concentreze însă pe o bază solidă a funcțiilor și 
principiilor evaluării, astfel încât folosirea tehnologiei să le respecte. 

Folosirea tehnologiei informatice oferă cadrelor didactice posibilități aproape nesfârsite pntru 
evaluare, poate și datorită faptului că există multiple beneficii în utiliazarea tehnologiei computerizate în 
evaluare și anume posibilitatea evaluării rapide și a unui număr mare de răspunsuri, monitorizarea 
răspunsurilor elevilor, posibilitatea de a păstra și refolosi evaluările, furnizarea de feedback imediat. 

Cele mai cunoscute forme de evaluare online sunt: discuții pe marginea temelor de tipul eseu, a 
temelor scrise, prezentărilor, quiz-uri, portofolii, activități experențiale de tipul jocului de rol, examene 
online, e-testing cu diferite tipuri de itemi. Învățarea online presupune o mai mare responsabilizare și un 
anumit grad de independență, având în vedere că nu se află sub directa supraveghere a cadrului didactic și 
în contact cu colegii. 

Câteva dintre aplicațiile sau folosite pentru predare-învățare-evaluare online sunt: 
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• Google Classroom care oferă, pe lângă posibilitatea meet-ului și corectarea temelor astfel încât 
feedback-ul poate fi oferit imediat; 

• Kahoot este o aplicație îndrăgită de elevi, ei putând rezolva itemii propuși de către cadru didactic, 
dar în același timp pot ei înșiși să propună noi itemi. 

• Wordwall este unul dintre cele mai îndrăgite aplicații pentru copiii din învățământul primar. Cadrul 
didactic poate evalua sub formă de jocuri diferite cunoștințe și abilități dobândite de elevi. Evaluarea este 
astfel atractivă, permițând în același timp și aprofundarea cunoștințelor. 

Predarea online presupune o interacțiune la distanță cu elevii, de aceea implicarea factorului uman 
este esențială, pentru că până la urmă, rezultatele muncii elevilor –produsele lor –este ceea ce va fi măsurat 
prin evaluare, tehnologia actuală permițându-i cadrului didactic să fie cât mai creativ în abordarea predării, 
învățării, dar nu în ultimul rând a avaluării ca act didactic esențial. 
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METODE ȘI TEHNICI IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. BALAN CATALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC BECENI 
 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în instituţiile educaţionale. 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 
În momentul evaluarii, la disciplina limba și literature română am folosit harta conceptuală, 

prezentare prezi 
Exemplu: 
Completaţi harta conceptuala cu trăsăturile personajului principal. 
Argumentaţi, completând harta conceptuală, că opera studiată este comedie sau altă specie literară 

studiată. 
 
Bubbl.us (https://bubbl.us) este o aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative 

online care pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html, pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, 
pot fi printate sau trimise prin e-mail.. La finalul completării, elevii vor fi solicitaţi să comunice felul în 
care au completat harta conceptual, trimițând tema pe classrom. Astfel, vor fi exersate şi competenţele de 
evaluare, iar elevii vor primi feedback rapid. 

Prezi (http://prezi.com) – o aplicaţie pentru crearea de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, 
itinerar al prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf. 

 
 
 

Exemplu: În momentul însuşirii de noi cunoştinţe, elevii pot fi solicitaţi să realizeze prezentarea unui 
scriitor, a operelor lui. Vor fi dezvoltate astfel şi competenţe din domeniul informațiilor. 
Creaţi o prezentare prezi referitoare la biografia lui Mihai Eminescu. 

Glogster (www.glogster.com) și thinglink (www.thinglink.com) reprezintă aplicaţii simple pentru 
crearea de postere interactive, constând în combinarea de imagini, video, muzică, fotografii, linkuri pentru 
a crea pagini multimedia; poate fi încorporat în orice pagină web. 

 
Exemplu: Imaginați-vă că pregătiți un eveniment dedicate Zilei Limbii Române, la care vor participa 

elevi invitați din țările vecine. Realizați un poster reprezentativ pentru acest eveniment, folosind mijloace 
diferite de exprimare: fotografii, desene, versuri, decupaje de reviste etc. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BĂLOI LILIANA 

LICEUL ENERGETIC, TG-JIU 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUARE ONLINE LA FIZICA 

 
PROF. BALTAC SORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „TUDOR VLADIMIRESCU”-PITEȘTI 
 
Iată-ne ajunși în fața unei situații inedite, surprinzătoare și provocatoare, în același timp! Din 

confortul sau disconfortul caselor noastre facem școală, adică predăm, fixăm, exersăm, evaluăm. De ce 
spun confort? Pentru că, de cele mai multe ori stăm îmbrăcați lejer, pe un scaun, în papuci, fără mască, 
având în față ecranul prietenos al calculatorului, de care ne rugăm să nu ne lase tocmai acum, acum când 
avem cea mai mare nevoie de el! Dar de ce disconfort? Pentru că în dormitorul alăturat, propriul copil face 
școală online, iar în bucătărie s-a mutat soțul, profesor și el, cu toți elevii săi așezați pe un alt ecran al unui 
laptop. De pretutindeni se aud voci, discuții despre educație, despre rezolvarea problemelor, despre 
bacalaureat și examene naționale, despre viață, despre pandemie, despre cunoștințe, nevoi, dorințe, 
dificultăți, aplicații, internet, camere web, microfoane etc. Aceasta e atmosfera casei mele, care acum a 
devenit școală. 

Și acum trecem la actul educațional în sine, care se derulează pe Google Classroom, pe Google Meet, 
pe Kinderpedia, pe Zoom, pe WatsApp, pe Facebook, pe Skipe sau pe orice altă platformă și aplicație 
agreată de elevi, profesori, inspectorat etc. Probleme cu conexiunea?! Ei și? Mai pică netul, curentul, cheful, 
nervii sunt întinși la maxim, dar nu-i nimic! Revine calmul și deschidem tabla virtuală, scriem, calculăm, 
reprezentăm imagini, corpuri în mișcare, forțe, descriem fenomene, legi, enunțăm principii și așa mai 
departe. 

Vine vremea evaluărilor! Așa că apelăm la metoda prezentării în Ppt, scriem referate, întocmim 
portofolii digitale, dar peste toate avem nevoie de lucrarea scrisă sau testul de evaluare. După vizionarea 
câtorva tutoriale (Trăiască net-ul!), deschidem formularele Google și creăm chestionare cu punctaje și 
corectare automată, acordare de feedback, creare diagrame, statistici, ehe… evoluție, nu glumă. 

 
Și ce să vezi?! De curând am descoperit o altă aplicație, numiă Wordwall, cu ajutorul căreia fac 

evaluare orală și scrisă utilizând șabloanele puse la dispoziție de aceasta, sub forma unui joc de ruletă sau 
concurs. Chiar și copiii mai timizi sunt antrenați în desfășurarea evaluării, aceștia devin mai încrezători și 
mult mai participativi. Se pare că ecranul meu le dă aripi! 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. DR. MONICA-CARMEN BALTĂLUNGĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE 

 
“Sarcina profesorului din zilele noastre nu este de a doborî jungla, ci de a iriga deşertul.“ 

(C.S. Lewis) 
 
Evaluarea nu trebuie să devină un scop în sine, ci trebuie să conducă la găsirea celor mai bune soluţii 

pentru a avea un act didactic de calitate. Evaluarea este parte componentă a procesului educativ care 
urmăreşte măsurarea cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat. De asemenea, prin evaluare se estimează poziţionarea elevului într-o ierarhie, oferind soluţii de 
perfecţionare a demersului didactic. 

Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. O evaluare calitativă presupune folosirea unor tehnici 
cât mai diverse în aşa fel încât pe lângă obiectivitatea absolut necesară să poate fi apreciată şi de către elevi. 
Astfel, la disciplina geografie, ca instrument de evaluare utilizez testul grilă prin metoda de evaluare 
frontală. Testul presupune o paletă diversificată de itemi (subiectivi, obiectivi), este însoţit de barem 
(realizându-se foarte uşor şi autoevaluarea) şi ulterior, dacă este cazul, de plan remedial. Pot face foarte 
simplu ierarhizarea la nivelul elevilor/claselor astfel încât să-mi pot adapta metodele de predare-învăţare-
evaluare pe parcursul anului şcolar. Toate cele trei elemente ale procesului educativ sunt importante: nu 
este eficientă predarea dacă nu se face învăţarea şi apoi evaluarea, din acest motiv susţin că evaluarea 
trebuie pregătită cu grijă ţinând cont de faptul că elevii nu sunt toţi la fel. 

În concepţia lui H. Gardner (profesor la Universitatea Harvard) oamenii sunt diferiţi, iar inteligenţele 
lor sau combinaţiile acestora sunt diferite, ceea ce le inflenţează modul de a învăţa, de a-şi însuşi 
informaţiile, de a le exprima. Din acest motiv am mereu grijă să formulez itemi în aşa fel încât să poată fi 
rezolvaţi de toţi participanţii la procesul educativ. Elevii din gimnaziu încă sunt în etapa de cunoaştere de 
sine aşa că noi, profesorii, trebuie să le descoperim tipurile de inteligenţe şi să-i îndrumăm cum pot 
valorifica cel mai bine ceea ce i-a înzestrat natura. Aici rolul nostru este esenţial deoarece putem să le 
imprimăm un mod de învăţare ajutându-i astfel ca în momentul evaluării să ofere tot ceea ce ştiu. De multe 
ori elevii învaţă mecanic anumite noţiuni, iar în momentul în care sunt evaluaţi (scris sau oral) pur şi simplu 
se blochează. Este un alt motiv pentru care consider că modul în care noi realizăm evauarea este foarte 
important. 

Din punctul de vedere al elevului, evaluarea poate fi pentru unii plăcută, incitantă („ce a mai pregătit 
doamna”…, „cum arată fişa de lucru”, „ce joc mai facem astăzi”), iar pentru alţii stresantă. 

Elevul trebuie să înveţe responsabil şi cu drag pentru evaluare şi finalitatea acestui proces va fi aceea 
pe care ne-o dorim – acumularea şi valorificare cunoştinţelor asimilate. Noi pregătim elevii pentru viaţa lor 
de peste zece-douăzeci ani… în care alta va fi ierarhizarea, altele vor fi cerinţele şi ei trebuie să se adapteze. 
În contextul actual, când globalizarea determină migraţii teritoriale masive, a te plia pe situaţii inedite va fi 
una dintre competenţele cele mai căutate. 

Şi noi, profesorii, trebuie să ne adaptăm în ceea ce priveşte situaţiile neaşteptate care pot să apară şi 
să răstoarne sistemele de valori, de credinţe şi obiceiuri prezente. 

O astfel de situaţie este pandemia Covid - 19 care a bulversat total viaţa, respectiv sistemul clasic de 
învăţământ. S-a impus o adaptare… din mers a întregului proces educativ, de la modul în care predăm până 
la modul prin care realizăm evaluarea. Sistemul hibrid cu care am început anul şcolar a permis evaluarea 
formativă obişnuită. În ceea ce priveşte evaluarea iniţială, pe care o realizam pe baza testelor grilă am 
considerat oportun să o desfăşor sub formă de evaluare orală la unele clase, iar la altele (mai ales la clasa a 
VII-a şi a VIII-a) prin metode alternative cum ar fi utilizarea softurilor educaţionale (vezi spre exemplificare 
https://quizizz.com/signup, https://kahoot.com/signup, https://online.seterra.com/ro). Jocul geografic 
mereu va fi o metodă prin care vei atrage participarea tuturor elevilor atât în timpul predării cât şi pe 
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parcursul evaluării. În contextul actual, când elevii, dar şi profesorii, stau foarte mult în faţa computerului 
utilizarea testelor respective oferă o serie de avantaje: corectează răspunsurile greşite, oferă feedback 
imediat elevilor, este dinamică, apreciază competenţele pentru fiecare elev. 

De asemenea, metoda evaluării orale poate fi utilizată deoarece oferă posibilitatea dialogului 
profesor-elev. În cazul unor erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul 
poate cere elevului informații suplimentare sau o motivare a răspunsului. Totuşi, având în vedere situaţia 
învăţământului online acurateţea acestei metode este discutabilă, deoarece nu mai există controlul asupra a 
ceea ce face elevul acasă. În clasă se observă foarte bine dacă elevul are tendinţa de a se „inspira” sau dacă 
există un coleg binevoitor dispus să-l ajute. Noi în faţa monitorului nu avem acces la ceea ce are elevul pe 
birou sau dacă părinţii sunt în spatele acestuia. Din acest motiv, evaluarea sumativă va fi realizată utilizând 
testele scrise contra cronometru. Şcoala online ne-a dezvoltat competenţele digitale fără de care nu ne-am 
fi putut descurca în încercarea noastră de a realiza un proces educativ bun. Din păcate, poate nu la acelaşi 
nivel calitativ. 

În concluzie, alături de metodele tradiţionale de evaluare (probele orale şi scrise sunt cel mai des 
utilizate în procesul didactic) există şi metode complementare de evaluare, strategii moderne de evaluare 
care în contextul dat pot fi folosite destul de des. Metodele complementare de evaluare reprezintă o 
categorie utilizată mai ales pentru măsurarea acelor obiective mai greu cuantificabile prin metodele clasice 
de evaluare, cu un rol formativ pronunţat. Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea 
sistematică a activităţii şi a compartimentului elevilor, investigaţia, proiectul, referatul, portofoliul, 
autoevaluarea. 

Evaluarea online, deşi mai greu de efectuat, poate îmbina metoda testelor scrise (pe platforma 24edu, 
Google Forms ş.a.) cu metodele complementare şi evident cu evaluarea orală. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
BALȚATU LAURA, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, 

ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA FRANCEȘTI 
CENTRU FRANCEȘTI, JUD. VALCEA 

 
Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale, a calculatoarelor şi internetului, perioadă în care 

volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut într-o măsură greu de stăpânit. Omul 
este, fireşte, parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze 
acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate. Acest proces de pregătire pentru a 
rezista într-o lume dinamică şi în permanentă schimbare începe din copilărie. 

Noile abordări educaţionale aduc în faţa cadrelor didactice noi cerinţe metodologice şi le invită să 
folosească cele mai eficiente căi şi metode pentru obţinerea de bune performanţe. 

Activitatea instructiv-educativă, bazată pe ideile înnoitoare ale teoriei pedagogice, aduce inovaţii şi 
în domeniul evaluării. Evaluarea reprezintă una dintre etapele importante ale activităţii didactice, de 
calitatea ei depinzând calitatea întregului proces didactic. Evaluarea trebuie realizată în permanenţă, 
integrată în toate etapele procesului didactic, elevii cunoscând în permanenţă ce se aşteaptă de la ei, ce au 
reuşit să realizeze, cât au reuşit să realizeze, ce pot face pentru a-şi îmbunătăţi activitatea şi rezultatele. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe şi spre 
activitatea de învăţare. Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea 
prin repetarea subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a 
progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi 
răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de 
întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul 
calculatoarelor este nevoia de obiectivitate a evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul 
răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de 
testare care elimină / diminuează mult factorul subiectiv. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată 
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a 
face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Verificarea presupune colectarea de informații 
referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, 
competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, 
tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini. 
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Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

− ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
− ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
− în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 
Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 

este efectuată evaluarea și o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care 
pot fi enumerate ca: 

− posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
− monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
− evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
− evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
− furnizarea de feedback imediat. 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

În concluzie, în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția 
de la manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoașterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea școlară trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze 
autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea concepție statica, bazată pe control, examinare, sancțiune. 
În acest fel se poate ajunge la “învățarea asistată de evaluare”. 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE ON LINE 

 
BALULESCU-DOBRE ANAMARIA ROXANA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 

materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 
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 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 
Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
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învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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USING KAHOOT! TO EVALUATE STUDENTS' KNOWLEDGE 

 
PROF: BAMIOPOL LAURA EMILIA 

SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA, BRAILA 
 
Kahoot is an online learning game used to review students’ knowledge and it is a break from the 

traditional classroom activities. The quizzes called “kahoots” are best played in a group of students. Players 
are displayed on a share screen. The teacher can also send kahoot challenges to students to complete at their 
own pace, as homework. It acts as a substitute of a formative assessment, adding images during a quiz and 
reaching different learning styles for different grades, starting from kindergarten and ending with 12th grade 
(age range 5-18 years). The teacher can create his own quiz, duplicate or edit what others created. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The most important features of this online game can be found on Kahoot.com: 
- it assigns student-paced challenges that learners can complete to study and practice English at home 

or in the classroom; 
- it has visual reports on live games and student paced challenges that help the teacher to assess how 

the class performed, to identify difficult questions that need follow up and to reinforce learning in a targeted 
way; 

- it allocates each multiple choice answer a color and shape, which students see on their own devices; 
- it sends each student discrete feedback of where they rank within the classroom. Teachers may not 

like this feature, but personally, I found it to be a useful tool for motivating the students I have worked 
with; 

- it engages students with content review and identifies topics that need re-teaching; 
- it helps the teacher to identify the knowledge gaps in his classroom and to reinforce the topics that 

students need to master; 
- it has a series of questions with between two to four multiple choice answers to choose from; 
- it has several types of questions: multiple choice, true or false, open-ended (the player must type in 

the correct answer to get points), puzzle (the player must align the four options in order) and Jumble 
questions (they challenge players to place answers in the correct order rather than selecting a single correct 
answer). They offer a new experience, encouraging even more focus from players. If students answer 
correctly, they get points. The sooner the player answers, the more points he gets. 
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Kahoot is a platform that can be used in various ways: 
a) some teachers build their entire lesson around a game of Kahoot; 
b) other teachers include a Kahoot as a supplement to their classroom activity. This way, they can 

introduce a topic, do a review or give the students an energizer during class; 
c) it can be used in extracurricular courses or activities. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GEORGIANA-ANA BĂNCUȚĂ 

 
În perioada preșcolară, întreg procesul instructiv-educativ este centrat pe crearea unor situații care să 

conducă la formarea și însușirea de către preșcolari a competențelor, cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor necesare evoluției lor ulterioare și care sunt indispensabile pentru următoarele etape de 
formare. 

În acest sens, evaluarea fiind una dintre componentele esențiale ale procesului educațional, are un rol 
primordial deoarece, prin intermediul acesteia cadrul didactic apreciază măsura în care un preșcolar și-a 
însușit cunoștințele și și-a dobândit competențele vizate. 

Contextul actual a determinat o schimbare a metodelor și tehnicilor de evaluare pe care cadrele 
didactice le utilizează în vederea verificării achizițiilor preșcolarilor. 

Este foarte bine cunoscut faptul că, principalele metode și tehnici de evaluare utilizate în grădiniță 
sunt: metoda observației, metoda conversației, evaluarea scrisă, jocurile și exercițiile, evaluarea prin probe 
practice sau evaluarea portofoliilor. 

O dată cu schimbarea regimului de lucru, unele dintre aceste metode au fost adaptate învățământului 
online, în timp ce altele au fost eliminate și înlocuite. 

Perioada preșcolară acordă o atenție deosebită dezvoltării limbajului și a comunicării, de aceea, 
metoda conversației are un loc central în sistemul metodelor și tehnicilor de evaluare și poate fi utilizată în 
învățământul online prin apelarea la conferințele on-line, care nu doar că facilitează transmiterea de 
informații în timp real, dar oferă și posibilitatea de verificare orală a achizițiilor preșcolarilor. Cele mai 
utilizate platforme de învățare on-line sunt Zoom si GoogleMeet. 

Chiar dacă învățământul la distanță conduce la o diminuare a contactelor dintre educator și educabili, 
jocul rămâne principalul mijloc prin intermediul căruia copilul descoperă, învață, creează. 

Pentru utilizarea jocului ca metodă de evaluare în învățământul online, educatorul poate utiliza 
aplicații care îi oferă posibilitatea de a crea diverse jocuri care să fie rezolvate de preșcolari. 

De exemplu, prin intermediul aplicației „JINGSAWPLANET” se pot forma (prin inserarea unor 
imagini) puzzle-uri pe care preșcolarii să le rezolve. 

O aplicație cu totul aparte care poate fi utilizată în cadrul evaluării copiilor preșcolari este 
„WORLDWALL”. Aceasta oferă cadrului didactic ocazia de a organiza conținutul într-un mod original și 
atractiv, punând la dispoziție mai multe variante (Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc.) 

De asemenea, alte aplicații care oferă posibilitea copiilor de a oferi un feed-back educatoarei, care 
pot servi drept instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare sunt: Quizizz, 
Kahoot, Mentimeter etc. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. BANDAC LACRAMIOARA-DANIELA 

 
Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică 
a elevilor în sala de curs, cu activității de studiu individual și activității didactice în sistem online. 
Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic 
prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

În învățământul gimnazial/liceal, activitățile online au ca principal obiectiv nu atât transmiterea unor 
conținuturi, ci dezvoltarea celor opt competențe cheie necesare formării profilului absolventului de 
gimnaziu/liceu. Activitatea trebuie astfel organizată încât sarcinile de lucru să fie creative, să nu conducă 
la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului 
destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, 
alimentației etc. 

Evaluarea online este o metodă de evaluare care poate răspunde eficient situațiilor actuale de învățare, 
mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării: inițială, continuă și sumativă. 
Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activități didactice de examinare, 

evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoștințelor, oferirea de 
feedback, comunicarea orală cu elevii etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator 
realizarea unor teste cu maximă precizie și profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecții 
profesionale de itemi, elaborate de el sau de experți. 

În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale 
elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a 
itemilor. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Pentru evaluarea orală se pot organiza conectări online pe diferite platforme: Google Classroom, 
Microsoft Teams unde putem discuta cu elevii oral despre o anumită temă încărcată în prealabil și unde 
putem oferi feedback direct fiecărui elev. Prin conectările de tip videoconferință se poate verifica 
capacitatea de înțelegere a materialelor încărcate: prezentări Power Point, filmulețe cu diverse experimente, 
simulări ale unor fenomene sau putem discuta sarcinile de lucru care nu au fost înțelese de către elev. 
Folosind aplicația Google Jamboard sau Microsoft Whiteboard elevii pot participa activ la lecții prin 
răspunsuri scurte la diferite întrebări, pot face împreună diferite scheme sau pot completa o hartă 
conceptuală/ciorchine etc. 

Google Forms sau Microsoft Forms permit conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a 
obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Aplicațiile permit profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 
Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. De asemenea, 
profesorul poate să includă explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot sau nu să reia testul în funcție de permisiunile profesorului 
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În procesul de organizare a învățării de la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în 
special la unele discipline școlare, unde nu era posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților 
practice. La astfel de discipline nu se poate face o evaluare practică ci doar se pot iniția discuții pe marginea 
materialelor încărcate de către profesor. În cazul în care elevul nu are un telefon performant sau un laptop 
în familie, interacțiunea reală cu profesorul și colegii de clasă nu poate avea loc și există riscul ca acești 
elevi să nu poată vizualiza materialele. 

Testarea electronică permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de elevi; utilizarea 
unor seturi de teste la mai multe clase paralele, cu amestecarea întrebărilor și răspunsurilor; includerea într-
un test a unor itemi de diferite tipuri, acoperind mai bine materia studiată etc. Evaluarea online crește gradul 
de obiectivitate a evaluării. 

Evaluare online are și dezavantaje precum: limitarea posibilităților de testare a abilităților și 
aptitudinilor, accentul fiind pus pe memorare și recunoaștere; costuri ridicate în faza inițială prin 
achiziționarea de telefoane/calculatoare/table; elevii și profesorii trebuie să aibă abilități de lucru pe diferite 
platforme și cunoștințe de tehnologia informației; nu se poate verifica identitatea celui care rezolvă testul 
online. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ING. BANDI ANDREA MONICA 

COLEGIUL TEHNIC ,,ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 
 
Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 

care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referenţial competenţele 
generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. 

Din perspectiva modernă, “a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas 
procesul de predare-învăţare. Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe 
sincronizarea conținutului și instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. 

Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către 
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se 
simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți. 

Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare 
online. 

1. De pe orice device (telefon, tablet, calculator) accesare este simplă Pentru a putea participa la 
procesul de evaluare, elevul are nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să 
accese browser-ul Chrome. 

2. Organizare și comunicarea eficientă. Materialele propuse de către profesor sunt salvate automat, 
așa că elevul are sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 

3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru 
părinte. Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul 
poate fi ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi 
depunctat sau a fi nevoit să predea un test incomplet. 

4. Evaluare digitală integrală. Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de 
multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările 
primite. 

În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare – care determină evoluția 
modernă și constructivă a școlii românești. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

REALIZATE ON-LINE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÎNT PREŞCOLAR BANU MARIOARA 
G.P.N ORIZONT, RM. SĂRAT, BUZĂU 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi 
instruiţi-l în consecinţă! ( R. Ausubel , 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

 
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
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- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul 
grafic,Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-
sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei. ( Tehnici de evaluare utilizate cu precădere în actiitatea faâă în faâţă) 
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.; 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006.
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CADRE DIDACTICE ALFABET 

 
PROF. CONSILIER ȘCOLAR, BAR ANDREEA, 

CJRAE BIHOR 
 
Tehnologia este peste tot în jurul nostru. Anul 2020 a ajuns să fie anul în care am fost nevoiți, de la 

mic la mare, să ne adaptăm și să învățăm cât mai multe despre mediul online. Să descoperim cum să 
structurăm activitățile didactice utilizând, prin modalități eficiente, resursele digitale și adaptându-le la 
obiectivele pe care ni le propunem și bineînțeles, la particularitățile elevilor noștri. 

În calitate de cadru didactic, dar mai ales în calitate de consilier școlar, provocarea a fost pe măsură. 
Relația care se formează în cabinet, emoțiile și colaborarea cu clientul/elevul este unicată și este dificil să 
ajungi la ea prin intermediul unui ecran sau prin mesaje, dar nu este imposibil. 

Astfel, cabinetul s-a transformat într-unul virtual și adaptabil la cerințele fiecărui copil. Unii doreau 
să ne vedem, alții se simțeau mai confortabil să vorbim prin mesaje și erau mai în siguranță să nu audă 
părinții dezvăluirile lor. 

Nativii digitali sunt precum peștii în apă în mediul online, astfel că, de multe ori, sugestiile și părerile 
lor au fost binevenite pentru a facilita interacțiunea cu ei, pentru a alege acele resurse care sunt pe placul 
lor și care le captează atenția. 

Cu toate că m-am gândit că procesul instructiv-educativ și crearea materialelor pentru desfășurarea 
lecțiilor folosindu-mă de resursele online va fi mai atractiv pentru elevi, momentul evaluării mi s-a părut 
că va veni cu provocările lui. Totuși, am descoperit treptat că pot fi creativă și să structurez evaluarea prin 
diferite modalități, jonglând cu aplicații și platforme. 

Evaluarea poate fi sincronă, care se petrece în timp real, în momentul vorbirii. Online, aceasta se 
poate realiza prin evaluarea orală, astfel că elevul răspunde la cerințele cadrului didactic pe loc. Această 
evaluarea poate avea loc printr-o întâlnire programată pe o platformă educațională care oferă accesul la 
întâlniri online, utilizând microfonul și camera. Câteva dintre aceastea ar fi: Zoom, Adservio, Google 
classroom, inclusiv messenger sau instagram, însă la ultimele două, numărul de participanți la întâlnire este 
limitat. Un dezavantaj al evaluării orale în mod sincron, poate fi o slabă conexiune la internet, ceea ce poate 
duce la întreruperi, fraze neterminate și chiar o înțelegere greșită a mesajului transmis. 

O metodă interactivă de ascultare online care a funcționat foarte bine cu elevii mei este metoda R.A.I 
(Răspunde, Aruncă, Interoghează). Metoda se mai numește turnirul întrebărilor și pentru a face evaluarea 
mai interesantă, putem folosi aplicația World Wall, unde creăm o roată cu numele tuturor elevilor din clasă, 
sau doar cu numele celor pe care trebuie să-i ascultăm. Profesorul oferă subiectul pe care dorește să-l 
dezbată clasa. Se apasă butonul prin care roata se învârte. Primul care este selecționat primește o întrebare 
de la profesor, la care trebuie să răspundă. O funcție a roții este aceea că după ce un elev a fost chestionat 
poate să fie eliminat, astfel cei care urmează sunt aceia care nu au răspuns încă. Este o metodă captivantă 
de evaluare și elevii sunt implicați activ în desfășurarea acesteia. Pot fi recompensați cu puncte pentru 
activitatel, care se pot cumula și transforma într-o notă, sau chiar cu nota finală, în funcție de obiectivele 
pe care ni le-am propus și de complexitatea răspunsurilor. 

Pe de altă parte, portofoliul poate fi o formă eficientă de evaluare asincronă care ne oferă o idee de 
ansamblu asupra activității elevilor pe tot parcursul unui semestru. În funcție de disciplina predată și de 
obiective, acesta poate cuprinde, în format online, referate, desene, articole, filmulețe realizate de copii, 
colaje ș.a. O platformă pe care am folosit-o și care oferă o varietate de opțiuni de lucru și arhivare a 
materialelor este Adservio. Prin intermediul ei, puteam trimite teme și feedback fiecărui elev. În catalogul 
electronic puneam puncte și la un număr setat de puncte, finalizam cu o notă. Dacă sarcina nu era completă, 
puteam pune o clepsidră și ofeream un răgaz pentru ca elevul să refacă ceea ce a greșit. 

Pentru a realiza un test de evaluare în timp real, putem folosi aplicația Quizizz. Aceasta oferă 
posibilitatea de a crea itemi cu răspunsuri multiple, răspunsuri libere, răspunsuri de tip checkbox, sondaje 
ș.a. Un alt avantaj care se poate transpune din clasă în online prin intermediul acestei platforme este acela 
că putem pune la fiecare item un timp maxim de răspuns. Prin această modalitate, elevului nu i se oferă 
posibilitatea să caute răspunsurile în altă parte, deoarece timpul se scurge și vine următoarea întrebare. Este 
important să ținem cont, în momentul în care setăm timpul de răspuns la întrebări, de gradul de dificultate 
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al întrebării și de capacitatea elevilor din clasă de a răspunde la întrebare. Este de la sine înțeles faptul că 
întrebările mai complexe, care au răspuns liber de exemplu, au nevoie de un timp mai mare de răspuns. 

Cred cu tărie că ne putem adapta și că aveam nevoie cumva de o încercare de scăpa de birocrație. Prin 
intermediul platformelor și al tehnologiei, personal am scăpat de un număr mare de dosare cu fișe, 
chestionare, materiale, teste ș.a. Documentele pe care le putem stoca în mediul online și accesa la un singur 
search distanță chiar reprezintă o punte înspre facilitarea procesului instructiv-educativ. 

În altă ordine de idei, feedback-ul elevilor este pe măsură. Ei au crescut cu tehnologia în brațe și sunt 
atât de fascinați de ea, încât modul tradițional de predare-învățare-evaluare avea nevoie de un update, care 
să ne ajute pe noi ca și cadre didactice să ne apropiem mai mult de lumea lor și de a înțelege de ce după ore 
în care stau pe telefoane și laptop-uri, se plictisesc efectiv să stea în bancă și să scrie după dictare. Lumea 
digitală și sumedenia de informații pe care le primesc într-un timp relativ scurt, îi face să fie total 
dezinteresați și plictisiți în fața unui mod de predare strict tradițional. 

În concluzie, sunt de părere că generația Z are nevoie de niște cadre didactice alfabet (abile, blânde, 
creative, dedicate, eficiente, fantastice, generoase, harnice, vă las pe voi să vă găsiți propriile atribute care 
vă folosesc în activitatea didactică). Meseria de dascăl a devenit din ce în ce mai provocatoare, însă cu 
perseverență, curaj și dorință sunt convinsă că fiecare dintre noi va încerca să cucerească în continuare 
inimile copiilor pentru a putea să le educe creierul. 
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LEARNING APPS.ORG – O APLICAȚIE UTILĂ ÎN PROCESUL DE 

EVALUARE DIN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. BAR IOANA-DANIELA 
 
LearningApps.org este un proiect de cercetare și dezvoltare al Școlii Superioare Pedagogice PH Bern, 

în colaborare cu Universitatea din Mainz (Prof.Dr. Franz Rothlauf) și cu Școala superioară Zittau/Görlitz 
(Prof.Dr. Christian Wagenhaft). 

Learning Apps.org , o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de instruire prin metode 
interactive, are la baza module/exerciţii (demunite Apps) ce pot fi uşor integrate în conţinuturile cu care 
operăm aşa cum le găsim în aplicaţie, dar putem şi să le modificăm sau chiar să elaborăm propriile noastre 
module interactive (în concordaţă cu conţinutului pe care dorim să-l evaluăm, nivelul de vârstă al copiilor). 
Tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încrucișate; Marchează în text; 
Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă ordonare; Joc-Perechi(Perechi imagini); 
Joc-Perechi(Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; Ordonare pe imagini; Ordonează perechi; 
Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text spații goale; Completează tabel; Quiz cu 
introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; Mindmap; Scrieți împreună. 

Pentru că jocul însoţeşte demersul didactic la vârsta preşcolară am considerat util caracterul interactiv 
al acestei aplicaţii în realizarea unor module pentru evaluarea formativă. Exerciţiile pe care le creăm în 
această aplicaţie pot viza un anumit domeniu experienţial, dar pot avea şi un caracter integrat. Printre 
exerciţiile create personal se numără şi modulul ”Ce-i trebuie unui şcolar?”, grupa mare, tema „Eu voi fi 
măine şcolar!”. Acest modul utilizând itemi obiectivi de tip pereche a urmărit evaluarea capacităţii 
preşcolarilor de a clasifica elemente componente ale lumii înconjurătoare. Sarcina jocului a fost de a 
clasifica obiecte reprezentate prin imagini în funcţie de categoria în care se încadează (rechizite, jucării, 
îmbrăcăminte, bucatărie). 

 
Iată că evenimentele din ultimele luni ce au generat mutarea spaţiului educaţional din sala de grupă, 

în mediul online au determinat schimbări majore, astfel cred, că se impune ca practica şi opţiunile 
metodologice ale educatoarelor să se orienteze tot mai mult spre aplicarea „principiul parteneriatului cu 
familia şi cu comunitatea”, principiu precizat în Curriculumul pentru educaţia timpurie. Fără implicarea 
familiei ca partener activ în demersul educaţional şi nu doar ca receptor al informaţiilor furnizate de 
educatoare, accesul copiilor la educaţie va fi limitat. 

Dacă cel mai mare plus pe care îl are introducerea tehnologiei în procesul didactic este considerat a 
fi rolul acesteia în dezvoltarea creativităţii elevilor, consider că la nivel preşcolar, prin intermediul 
calculatorului (o metodă alternativă de evaluare) vom reuşi mult mai greu să măsurăm stările afective, 
atitudinile şi conduita preşcolarului, atât de importante în dezvoltarea armonioasă a personaliţăţii copilului. 

 
 
Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019 
https://learningapps.org/display?v=pg420hg2k20 (Ce-i trebuie şcolarului?) 
https://sites.google.com/site/sitesp4balti/materiale-didactice/informati/learning-apps 
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O ALTFEL DE EVALUARE 
 

PROF. BARA ELISABETA ILEANA,  
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, CLUJ NAPOCA 

 
Titlul scenariului – Turismul 
Rolul elevilor: Te gândești tot mai mult la faptul că în vacanța de vară dorești să lucrezi ca și colaborator 
al unei firme de turism pentru a câștiga experiență, deoarece după terminarea studiilor dorești să-ți faci 
propria firmă de turism. 
Situația: Ești elev în clasa a X-a, un prieten al tatălui tău, director al unei importante firme de turism, 
cunoscând preocupările tale și apreciindu-ți abilitățile și cunoștințele de geografie pe care le deții, ți-a 
propus să te angajezi în perioada de vară la firma lui. 
Care sunt sarcinile elevilor: Sarcina ta este aceea de a concepe o broșură / pliant de prezentare cât mai 
atractivă a principalelor zone turistice ale Globului, deoarece directorul vrea să extindă oferta către 
clienții săi. 
Sursă: fișă de documentare – Anexa 1 
S. Neguț, M. Ielenicz, G. Apostol – Geografie, manual pentru clasa a X-a, Humanitas Educațional, 
București, 2015, text pag.98-99 
Durata scenariului 1 oră 
Clasa aX-a A, aX-aB 
Disciplina geografie 
Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

Analizează marile zonei turistice din Europa, Americi, Asia - Africa, și 
România 
Realizează un pliant turistic și un email de promovare a unei zone 
turistice 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 
Citit: Scris: 
citirea unui text din două surse completare ghid de anticipare 

realizare pliant 
redactare email 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 
Citit Scris 
1. Citesc textul pentru a verifica răspunsurile date 
în ghidul de anticipare. 
4.Citesc cu atenție fișa de documentare, pentru a 
putea realiza un pliant / broșură cu marile zone 
turistice ale Terrei 
 
 
 

2.Completează ghidul de anticipare.(anexa 1) 
3. Verifică răspunsurile date în ghid și corectează, 
dacă au răspuns greșit inițial. 
5. În echipe de 4 creează pliantul / broșura cu marile 
zone turistice ale Terrei specifice Europei, 
Americile, Asia și Africa, și România, pliant care 
să conțină următoarele: un titlu atractiv, minim 2 
zone turistice cu 2 obiective naturale și antropice. 
6. Redactarea unui email profesoarei de geografie 
în care să recomande argumentat o regiune turistică 
cu un obiectiv natural/antropic 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată prin scenariu? 
• În urma parcurgerii acestui scenariu elevii pot recunoaște tipurile de resurse turistice, formele de 
turism, și pot diferenția marile zone turistice ale Terrei 
• Elevii își dezvoltă competențele de învățare. 

 După cum reiese din acest “scenariu” didactic, evaluarea elevilor se realizează atât oral, cât și scris, 
în mediul on-line. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 
 

PROF. BARASCU ADRIANA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CORESI, TARGOVIȘTE 

 

 
 
Ce este evaluarea? 
Evaluarea inseamnă procesul de adunare de informații despre cât de multe cunoștințe au acumulat 

elevii. Rezultatul evaluării este de obicei folosit pentru a identifica ceea ce trebuie îmbunatățit, ce 
competențe nu au fost formate la sfârșitul unei unități. 

Cele mai des întalnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, formativă și sumativă. 
Evaluarea formativă are loc pe parcursul unității sau lecției și este folosită pentru a determina cât 

de bine este înțeles materialul predat. Evaluarea trebuie să fie consistentă și să ofere feed-back elevilor. 
Evaluarea sumativă este asimilată examenelor finale și măsoară competențele dobândite la finalul 

unui curs, confirmă atingerea obiectivelor inițiale. 
Evident evaluarea trebuie să însemne mult mai mult decât acordarea unor note sau calificative. Atunci 

când este bine întocmit un test ajută elevii să se pregătească pentru succes, provocându-i să reflecteze, să 
interacționeze, să-și folosescă cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, pentru a rezolva probleme și 
pentru a comunica informații. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Dintre modalitățile/ aplicațiile cele mai la îndemâna pentru evaluarea online putem enumera: Google 
Classroom, Google Forms, Microsoft Teams, Kahoot, Quizlet, Quizziz, Socrative și multe alte aplicații. Se 
spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să explorați 
și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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JOCUL DIDACTIC—MODALITATE DE ÎNVĂŢARE A MATEMATICII 

 
PROF. INV. PRIMAR: EMILIA DANIELA BARBIR 

ŞCOALA GIMNAZIALA MARIȚEI 
 
Planul lucrării: 
1. Direcţii de evoluţie a învăţământului matematic în ciclul primar 
2. Motivarea învăţării matematicii 
3.Dezvoltarea calităţii personale prin matematică 
4.Jocul didactic—modalitate de învăţare a matematicii 
5.Integrarea jocului didactic în orele de matematică la clasa I 
6. Dezvoltarea flexibilităţii gândirii prin rezolvarea de probleme 
7. Compunerea de probleme - modalitate de dezvoltare a creativităţii 
 
1. Direcţii de evoluţie a învăţământului matematic în ciclul primar 
În contextul preocupărilor permanente pentru modernizarea învăţămîntului, pentru racordarea lui la 

cerinţele societăţii contemporane şi viitoare, matematicii îi revine, în continuare, un rol esenţial în formarea 
şi dezvoltarea intelectuală a elevului, preluându-se întreaga bază de date din domeniu, atât din punct de 
vedere al conţinutului, cât şi al experienţei metodice. 

Experienţele făcute în ţara noastră de o serie de cercetători, metodişti şi pedagogi au condus la 
conturarea unui sistem modern de predare-învăţare a matematicii în ciclul primar, care ţine seama de 
particularităţile logice ale ştiinţei matematicii, cât şi de particularităţile psihologice privind actul învăţării 
la copiii de vârstă şcolară mică. 

Şi pe plan mondial au existat şi există preocupări majore în acest sens. Putem evidenţia pe J. Piaget 
în conceptul de număr natural, pe Z. T. Dienes care a venit cu jocurile logice de construcţii bazate pe formă 
(patru valori: cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi), culoare (trei valori:albastru, roşu, galben), mărime(două 
valori:mare, mic),grosime(două valori:gros, subţire). Importante sunt, de asemenea, şi cercetările 
experimentale care s-au bazat pe fundamentare teoretică şi care au căpătat o largă răspândire. 

Direcţiile de evoluţie a învăţământului matematic în ciclul primar sunt următoarele: 
-conştientizarea obiectelor formative, creşterea ponderii formativului în întreaga activitate, având ca 

vector o didactică a intelectului; 
-apropierea matematicii şcolare de matematica- ştiinţă contemporană, în sensul reducerii decalajului 

dintre acestea; 
-învăţarea structurată, modulară a conţinuturilor, ce permite extrapolări în concentre numerice 

succesive, în reducerea timpului destinat formării unor deprinderi calculatorii; 
-accentuarea caracterului interdisciplinar al cunoştinţelor şi priceperilor matematice, precum şi o mai 

evidentă conectare la cotidian, la realitatea înconjurătoare; 
-dobândirea unor strategii de rezolvare a problemelor (nu numai probleme cu soluţie unică, ci şi 

probleme cu mai multe soluţii sau probleme fără soluţie, apariţia unor probleme cu răspuns non-cantitativ), 
cu extensia activităţilor suplimentare şi a compunerii de probleme. 

Toate acestea se înscriu în formula idealului pedagogic al învăţământului românesc: formarea 
personalităţii deschise, adaptabilă la schimbări de tip inovator. 

 
2.Motivarea învăţării matematicii 
Un rol deosebit îl are matematica în dezvoltarea intelectuală a elevului, în dezvoltarea gândirii logice, 

adică a unei gândiri consecvente, clare şi precise. 
Învăţând corect matematica, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra celor 

studiate, să observe diferite fapte şi relaţii, să le compare şi să le confrunte unele cu altele. Rezolvarea 
problemelor este forma primară a muncii creatoare de studiu a copilului. În acest context, ca în orice 
activitate creatoare, imaginaţia joacă un rol deosebit. Rezolvarea unei probleme constituie un rezultat al 
activităţii comune în gândire şi imaginaţie. Deci, dacă această rezolvare contribuie la dezvoltarea gândirii 
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elevilor, în aceeaşi măsură contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare, care constituie o componentă 
însoţitoare a acesteia. 

Prin matematică găsim un bun prilej pentru a forma la elevi deprinderi folositoare: punctualitate, 
exactitate, autoverificare, justificare şi motivare. Ei reuşesc să remarce în obiectul observat elemente de 
asemănare şi deosebire, să separe însuşirile esenţiale şi permanente de cele întâmplătoare, să facă o 
conexiune între însuşirile esenţiale şi cele permanente într-o noţiune. 

În acest proces extrem de important al abstractizării şi generalizării, se dezvoltă la elevi o gândire 
abstractă, logică şi sănătoasă. O dată cu gândirea se dezvoltă şi limbajul elevului, în mod deosebit în acest 
cadru, cel matematic, căruia îi este caracteristic laconismul, precizia şi claritatea. 

S-a crezut greşit la un moment dat că apariţia calculatorului va restrânge sfera utilizării matematicii 
prin extinderea „tiparelor” şi „reţetelor”. În realitate, calculatoarele au făcut să crească nevoia de 
matematică şi, în mod obligatoriu, de însuşire corectă a aritmeticii care constituie ABC-ul acesteia. Este 
cert că matematica trebuie prezentată la standardele de rigoare şi supleţe ale epocii actuale, permiţând 
expunerea unor idei profunde, modelatoare ale realităţii fizice, comunicabile elevilor în condiţii de 
accesibilitate. Iar pentru ca matematica să fie o certitudine, în realizarea căreia cadrul didactic are un rol 
hotărâtor. 

 
3.Dezvoltarea calităţii personale prin matematică 
Matematica modernă tinde să fie cât mai aproape de elev să-l ajute şi să-i dezvolte calităţile personale. 

Dacă în clasele I şi a II-a formarea conceptelor matematice se face la un nivel primar, iar antrenarea lor 
separat, începând cu clasa a III-a, are loc integrarea şi articularea noţiunilor într-o structură mentală 
flexibilă, capabilă să mobilizeze şi optimizeze resursele pentru rezolvarea unor probleme variate. 

Capacităţile general umane cum sunt creativitatea, abstractizarea, concretizarea, analiza sinteza se 
manifestă şi derivă în mod firesc din operaţiile intelectuale specifice matematicii. Trebuie spus că în 
procesul extrem de important al abstractizării şi generalizării, se dezvoltă la elevi o gândire abstractă, logică 
şi sănătoasă. 

Un rol deosebit îl are aritmetica în dezvoltarea intelectuală a elevului, în dezvoltarea gândirii logice, 
adică a unei gândiri consecvente, clare şi precise. 

Învăţând corect aritmetica, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra celor 
studiate, să observe diferite fapte şi relaţii, să le compare şi să le confrunte unele cu altele. Punctualitatea, 
exactitatea, autoverificarea, justificarea şi motivarea sunt deprinderi care pot fi formate şi dezvoltate şi prin 
lecţiile de matematică. 

Stabilind că, în primele patru clase, aritmetica este unul dintre obiectele de bază, ea are rolul de a 
înarma pe elevi cu cunoştinţe temeinice în legătură cu noţiunile elementare de matematică, de a le forma 
deprinderea de a aplica aceste cunoştinţe în viaţa practică, precum şi de a contribui la dezvoltarea judecăţii, 
a gândirii logice, a memoriei, atenţiei, spontaneităţii, rezolvării rapide a situaţiilor problemă ce apar. 

 
4.Jocul didactic—modalitate de învăţare a matematicii 
Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce 

varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a 
plictiselii, a oboselii. 

Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale şcolarilor, generând o motivaţie secundară, dar 
stimulatorie. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţământul consolidează, precizează, 
sau chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi antrenează 
capacităţile creatoare ale acestora. 

Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul în care învăţătorul ştie să asigure o 
concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca 
mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri. 

În grădiniţă, predominant este jocul. Trecerea la activitatea de învăţare nu trebuie să se facă brusc. 
Din această cauză, la clasa I, se recomandă ca unele activităţi instructive să se desfăşoare sub formă de joc 
sau în unele activităţi instructive să fie introduse jocuri didactice. 

Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei în care se observă o stare de oboseală a 
elevilor şi când atenţia acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice. De asemenea, pot fi 
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organizate lecţii-joc, în care jocul să domine urmărind fixarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 
Inclus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic ,matematic poate să satisfacă nevoia de joc a copilului, 
dar poate, în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor matematice în formarea unor 
deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi joc. 

 
5.Integrarea jocului didactic în orele de matematică la clasa I 
Utilizând jocul în predarea matematicii am urmărit numeroase avantaje pedagogice dintre care 

amintesc: 
-determinarea copiilor să participe activ la lecţie; 
-antrenarea atât a copiilor timizi, cât şi a celor slabi; 
-dezvoltarea spiritului de cooperare; 
-dezvoltarea iscusinţei, spiritului de observaţie, ingeniozităţii, inventivităţii, care constituie tehnici 

active de exploatare a realităţii. 
Pornind de la ideea că orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc dacă sunt precizate sarcinile de 

lucru şi scopul urmărit, am căutat să creez o atmosferă deconectantă şi să trezesc elevilor interesul, spiritul 
de concurenţă şi de echipă. Astfel, am folosit jocul didactic în înţelegerea şi însuşirea numerelor naturale 
de la 0 la 10, numeraţiei 0 – 10, a operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0 – 10 şi voi exemplifica 
cu câteva modele. 

Primele 10 numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire matematică a 
şcolarului. La conceptul de număr, elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. 
Înregistrarea în scris a numărului, introducerea simbolului său, reprezintă o etapă superioară a procesului 
de abstractizare. 

Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor am utilizat jocurile sub 
forma unor ghicitori sau poezioare—numărători despre numerele 0 – 10, deoarece cu o notă de umor ele 
descriu chipul cifrelor. Pe parcursul orelor în care am predat cunoştinţe despre numerele 0 – 10 am învăţat 
elevii unele cântecele despre numere. 

În lecţiile consacrate adunării şi scăderii în concentrul 0 – 10 am folosit ghicitori – problemă, de 
genul: 

Mac, mac, mac şi mac, mac, mac, 
Zece raţe stau pe lac. 
Strigă tare mama raţă: 
--Mac, mac, mac, nu vreţi verdeaţă? 
Şase pleacă la măicuţa 
Şi-acum socotiţi fuguţa 
Printre nuferii din lac 
Câte raţe baie fac? 
Procesul scrierii şirului numerelor până la 10 se fac progresiv. După însuşirea numerelor 0 – 5 am 

practicat jocurile „Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care am urmărit deprinderea 
elevilor cu ordinea crescătoare sau descrescătoare a numerelor. 

Jocul „Numără corect” 
Obiective: -să perceapă numerele după auz; 
-să poată număra respectând succesiunea numerelor. 
Sarcina didactică: ascultă şi numără corect bătăile din palme şi alege numărul potrivit. 
Material didactic: cartonaşe cu numerele de la 0 – 10 
Desfăşurare: învăţătorul bate din palme, elevul alege cartonaşul cu numărul corespunzător bătăilor 

din palme. 
Jocul „Ce numere au fugit?” 
Sarcina didactică: stabilirea numerelor lipsă dintr-un şir dat. 
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Material didactic: jetoane cu numere 0 – 10, tabele cu numere de la 0 la 10, conform figurii de mai 
jos: 

│0│ │2│ │4│ │6│ │8│ 
 
│7│ │5│ │3│ │1│ 
Desfăşurarea jocului: se poate organiza pe echipe sau individual; elevul vine şi pune la locul potrivit 

numărul care lipseşte. 
Jocul „Ce semn s-a ascuns?” 
Scopul: exersarea deprinderii de calcul, folosirea corectă a semnelor grafice de operaţie (+, -). 
Regula jocului: elevii trebuie să ghicească ce semn de calcul a dispărut. 
Desfăşurarea jocului: se va scrie la tablă o coloană de exerciţii cu adunări şi scăderi. 
3 + 4 = 7; 5 – 3 = 2; 6 + 3 = 9; 4 – 4 = 0; 2 + 7 = 9; 7 – 5 = 2 
Se poate organiza pe echipe sau elevii pot primi şi fişe. Se vor citi exerciţiile în şoaptă de către fiecare 

elev. Vor închide apoi ochii şi învăţătorul va şterge semnele de calcul. Elevii vor ieşi la tablă şi vor completa 
exerciţiile cu semnele dispărute. 

Pe parcursul jocului am renunţat la conducerea directă şi am alternat-o cu cea indirectă. Am căutat să 
imprim jocului un anumit ritm, să menţin atmosfera de joc, să evit momentele de monotonie, să stimulez 
iniţiativa şi inventivitatea copiilor, să urmăresc comportamentul lor şi să-i antrenez pe toţi la joc. 

La sfârşitul fiecărui joc am formulat concluzii şi aprecieri asupra felului în care acesta s-a desfăşurat, 
asupra comportamentului elevilor, am făcut recomandări şi evaluări individuale şi generale. 

 
6.Dezvoltarea flexibilităţii gândirii prin rezolvarea de probleme 
Activitatea de rezolvare a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul activităţilor 

matematice pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inventivităţii. Creativitatea gândirii, mişcarea ei 
liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi corect formate, stabilizate şi eficient transferate. 

Trecerea de la rezolvarea problemelor, unde deprinderile şi abilităţile se referă în special la analiza 
datelor, a condiţiei, la capacitatea de a întreba şi a orienta întreaga desfăşurare a raţionamentului în direcţia 
descoperirii soluţiei, se face în mod gradat, prin: 

a) complicarea unei probleme prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării; 
b) rezolvarea problemei prin mai multe procedee; 
Compunerea de probleme este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi 

originală a elevilor, a flexibilităţii de tip divergent a acesteia şi nu în ultimul rând, a pasiunii pentru 
matematică. 

Originalitatea este o trăsătură a flexibilităţii, ca urmare a caracterului inedit al răspunsurilor şi 
soluţiilor. 

O mare importanţă în rezolvarea problemelor o are înţelegerea structurii acestora şi a logicii rezolvării 
lor. Pentru a ajunge însă la generalizarea raţionamentului comun unei categorii de probleme, elevii trebuie 
să-şi formeze capacităţile de a analiza şi de a orienta logic şirul de judecăţi către întrebarea problemei. 

Esenţializarea rezolvării problemelor într-un exerciţiu cu datele numerice ale acesteia, apoi cu 
simboluri reprezintă modalităţi de exersare a gândirii în generalizarea algoritmului de rezolvare a 
problemelor. Elaborarea unei probleme cu text pe baza unor scheme grafice reprezintă un efort de analiză 
şi sinteză logică a situaţiei date în problema iniţială 

Preocuparea cadrului didactic va fi, în acest sens pentru supleţea soluţiei găsite în rezolvarea unor 
probleme , în măsura în care acestea produc elevilor o stare de surpriză, o trăire intensă în plan afectiv, 
stimulându-le dorinţa şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi de rezolvare. 

 
7.Compunerea de probleme – modalitate de dezvoltare a creativităţii elevilor 
Primii paşi în stimularea creativităţii o constituie crearea cadrului adecvat care să permită eliberarea 

copiilor de tensiuni şi să favorizeze comunicarea liberă, astfel ca elevii cu tendinţe spre pasivitate , 
neobişnuiţi cu efortul intelectual, să intre treptat în procesul muncii intelectuale, prin dorinţa de 
autoafirmare. 

Brainstormingul este una dintre metodele creative de grup. Am aplicat-o in cadrul unor ore de 
matematică la clasa a III-a, subiectul fiind „Compunerea de probleme cu operaţiile învăţate” 
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Am împărţit colectivul de elevi în 5 grupe neomogene, a câte 4 elevi (dat fiind faptul că ei stau câte 
doi în bancă), asigurând o ambianţă stimulativă. 

În metoda Brainstorming există reguli fundamentale ce trebuie respectate: 
-nu este voie să critici părerile, ideile celorlalţi; 
-există o mare libertate de gândire care determină o stare stimulativă; 
-membrii grupului emit cât mai multe idei, soluţii; 
-cadrul didactic nu trebuie să-şi impună propriile păreri. 
Fiecare echipă şi-a ales un secretar care notează raţionamentul de rezolvare a problemei. Au lucrat în 

echipă, participând, cooperând şi colaborând. 
Folosind scheme, au compus probleme. În rezolvarea problemelor, gândirea elevilor a fost mereu 

confruntată cu o necunoscută. Pentru descoperirea ei, au emis ipoteze, au întreprins diverse căutări, 
presupuneri, au stabilit diferite relaţii, au făcut combinaţii pentru a găsi drumul spre descoperirea 
necunoscutei. Pe măsură ce ei au pătruns în miezul problemei, necunoscuta s-a lăsat descoperită. 

O altă metodă de dezvoltare a flexibilităţii gândirii, ce stimulează curajul, creativitatea, inventivitatea 
este metoda „Philips 6/6”. Am împărţit clasa în grupe de câte 4 elevi. Au avut de rezolvat problemele în 6 
minute. Am urmărit ca grupurile să fie cât mai eterogene. Fiecare grup şi-a ales un conducător 
(reprezentant) care să prezinte elevilor soluţia corectă a problemei întregii clase. După expirarea celor 6 
minute, fiecare grup îşi prezintă soluţiile (prin reprezentantul grupului), scrise pe fişa de lucru. 

Avantajul acestei metode constă în aceea că toţi membrii grupului sunt activi, fiecare având 
posibilitatea să-şi pună în evidenţă propriul raţionament, soluţiile reprezentând rodul gândirii obiective. 

Au avut ca sarcină să compună probleme care se rezolvă prin: 
 
Echipa I Echipa a IV-a 
►o adunare şi o scădere ►două operaţii de înmulţire 
756+ 39-145= 12x 14x 6= 
Echipa a II-a Echipa a V-a 
►o adunare şi o înmulţire ►o scădere şi o înmulţire 
43+ 12x 4= 871- 43x 16= 
Echipa a III-a Echipa a VI-a 
►o adunare şi o împărţire ►două scăderi 
39+81: 9= 103- 76- 25= 

 
Prin această metodă elevii au fost puşi în situaţia de a descoperi raţionamentul problemei, să 

construiască ipoteze, să caute soluţii şi să le verifice. 
Prin rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică elevii îşi formează deprinderi eficiente de 

muncă intelectuală, care vor influenţa studiul altor discipline de învăţământ, generând la elevi un simţ al 
realităţii de tip matematic. 

Cooperarea/colaborarea în planul interacţiunii elev-elev, elev-elevi determină creşterea încrederii în 
forţele proprii, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă, diminuând anxietatea şi favorizând succesul 
şcolar. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BĂRBOI ALINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" LOZNA, 
 JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
Cu ajutorul tehnologiei digitale s-a reuşit continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada 

suspendării cursurilor. Cu toate acestea, activitatea didactică realizată online are un impact nu tocmai pozitiv 
asupra predării, învăţării şi evaluării 

Dacă predarea pare a fi simplă şi învăţarea este mai mult responsabilitatea elevului, evaluarea este în 
totalitate în grija cadrului didactic. Este important de subliniat faptul că nu doar profesorii, ci şi elevii apreciază 
învățarea în mediul online destul de dificil de realizat, în comparaţie cu cea din mediul şcolar. Aceasta se 
datorează lipsei unui dialog faţă în faţă cu clasa, imposibilitatea urmăririi activităţii elevilor şi dificila 
administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală 
online. 

Evaluarea în învăţământul primar, în special la clasa pregătitoare, nu poate exista cu adevarat în lipsa 
unei interacţiuni, dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre participanţii la procesul educativ să raspundă în 
cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. 

Cum definim cuvântul “ a evalua”? Cuvântul“a evalua” ne trimite spre multe alte cuvinte cu un sens 
asemănător: a aprecia, a judeca, a măsura, a estima, a examina, a observa, a considera, a constata. Pentru o 
evaluare obiectivă şi corectă a activităţii online a elevilor este nevoie de o implicare necondiţionată a cadrelor 
didactice şi găsirea celor mai bune metode şi tehnici de evaluare. 

Inovația în procesul instructiv-educativ nu se poate realiza fără preocuparea cadrelor didactice în a găsi 
metode şi soluții ingenioase, strategii didactice care să mențină elevul și nevoile sale de învățare în prim 
plan,indiferent dacă este vorba de o lecție de predare, consolidare, recapitulare, evaluare sau autoevaluare. 

Tehnologia digitală a adus schimbări uluitoare și în educație. Se folosesc echipamente moderne, iar 
întâlnirea elevilor cu profesorii are loc nu numai in sala de clasă. Tehnologia influenţează educația, iar lecțiile 
căpătă sunet și culoare, temele devenind adevărate provocări. Aceste lecții nu sunt doar simple prezentări 
transpuse pe ecran, ci sunt însoțite de secvențe video şi audio. Copiii sunt deja familiarizați cu utilizarea tabletei 
încă din perioada suspendării cursurilor din martie-iunie 2020 şi trebuie să admitem şi, că în ziua de astăzi, copiii 
au o îndemânare uluitoare în ceea ce privește tehnologia digitală. 

Creşterea calităţii actului educațional online, se poate realiza prin aplicarea metodelor inovative pe cele trei 
paliere: predare-învățare-evaluare, prin utilizarea instrumentelor TIC. 

Cadrele didactice sunt mereu în căutarea modalităților de integrare a tehnologiei în procesul de predare, 
învăţare și evaluare. În vederea realizării unei evaluări online, obiective şi corecte se pot alege următoarele 
platforme educaţionale : 

- Google Classroom, unde se poate discuta discuta cu elevii prin Meet video chat realizându-se astfel 
evaluarea orală. Deasemenea pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, având 
posibilitatea de a crea o bancă de comentarii pentru feedback mai uşor pe baza celor mai folosite comentarii pe 
care le transmitem elevilor. 

- Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte rapid şi uşor a răspunsurilor scurte. 
- Google Forms poate fi folosit pentru evaluarea scrisă, permiţând conceperea unor formulare care pot fi 

folosite pentru a obține feedback și pentru a crea teste scrise. Cadrul didactic poate să includă imagini şi video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, 
cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback rapid. Elevii pot afla imediat 
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dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Deasemenea, putem include explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul le va primi de imediat ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Kahoot , unde elevii devin „profesori”, fornulând ei înșiși itemi de teste. 
- Wordwall, în cadrul căreia se pot folosi mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales 

la învățământul primar. 
Cred că cele mai bune metode şi tehnici de evaluare online sunt cele pe care putem să le folosim şi sunt şi 

înţelese de elevii pe care-i îndrumăm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
- https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
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DE CE APLICAȚIA PLICKERS? 

 
PROF. INV. PRIMAR BARBU DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA VADENI, BRAILA 
 
Experiența și situația actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 

atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Din experiența mea știu că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uimitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Un bun început ar putea fi folosirea aplicației PLICKERS (http://plickers.com) – un instrument 
interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din 
ciclul primar și gimnazial. 

Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un cadru 
didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor), un test. 
Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate 
adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece 
aplicația permite proiectarea (cu ajutorul unui videoproiector) intrebărilor și a variantelor de răspuns, 
aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui card (unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de 
aplicația Plickers. 

Avantajele acestui tip de evaluare online sunt multiple, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Elevii 
se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că această nouă metodă 
implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (internet, tabletă, smartphone). Simplul fapt că 
nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul unui card pe care profesorul îl scanează cu 
tableta sau telefonul inteligent, faptul că răspunsurile lor sunt imediate – în direct, îi motivează să se 
concentreze asupra evaluării cu mai multă responsabilitate. De asemenea, elevii sunt câștigați și prin faptul 
că la finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, aplicația afișând pentru fiecare participant la test 
răspunsurile corecte și pe cele incorecte (acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie). Elevii mai pot 
primi și fișa individuală cu răspunsurile date, astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea, 
care se pot face direct în clasă. 

Profesorii care folosesc aplicația Plickers beneficiază de avantaje de asemenea. Nu mai este necesar 
ca testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/ scorul elevilor. Notarea este deci obiectivă, 
pe măsura cunoștiințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, 
făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. Primele trei întrebări care au primit cele mai slabe răspunsuri din 
parte elevilor sunt afișate, astfel încă profesorul poate să-și facă o idee generală asupra celor mai importante 
elemente asupra cărora trebuie să se revină în perioada ce urmează testului. 

Notele finale, precum și răspunsurile elevilor la fiecare întrebare sunt centralizate într-un tabel care 
poate fi exportat in Excel, pentru ca aceste date să poate fi prelucrate ulterior sau stocate. Acestea sunt 
arhivate în cadrul aplicației și pot fi accesate ușor prin indicarea clasei și a datei la care a fost dat testul. 
Întrebările pot fi editate,mutate, puse într-o oarecare ordine, șterse, modificate prin niște operațiuni simple 
și vizibile. 

Aplicația Plickers oferă gratuit cardurile pentru răspunsuri (ce pot fi imprimate și laminate) pe care 
profesorul le poate duce și folosi la orice clasă (fiecare card are un număr, astfel putând fi atribuit câte unul 
fiecărui elev din clasă în ordinea alfabetică, de exemplu). Fiecare latură a cardului reprezintă varianta de 
răspuns pe care elevul o va arăta pentru a fi scanată. 
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Aplicația și metoda în sine funcționează foarte bine și la ciclul primar, dar și la ciclul gimnazial. 
Această aplicație poate fi folosită de atât de învățători cât și de profesorii. Cadrele didactice beneficiază de 
sprijinul celor care manageriază această aplicație, prin serviciu ”Help”, unde se pot adresa cu întrebări, 
nelămuriri, cărora li se oferă răspunsuri într-un timp foarte scurt. 
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EVALUAREA ONLINE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE LA LIMBA 

FRANCEZA 
 

PROFESOR BARBU MARCELA 
COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BATRAN, RAMNICU-VALCEA 

 
Una dintre cele mai mari provocări ale etapei pe care o traversăm începând cu luna martie este 

evaluarea elevilor. O majoritate impresionantă a profesorilor au descoperit platformele de videoconferință, 
au învățat să creeze conținut și să îl transmită elevilor, în mod cât mai atractiv și eficace, dar evaluarea a 
fost și rămâne piatra de încercare, mai ales pentru cei care o asociază doar cu notarea. De fapt, evaluarea 
înseamnă mult mai mult, înseamnă să măsori, să apreciezi, să formezi, să verifici, să înțelegi, etc. Evaluarea 
trebuie să fie complexă și multiplă. 

Într-o ierarhie a nevoilor de bază ale învățământului la distanță, evaluarea este omniprezentă, 
activitățile de evaluare fiind parte integrantă a fiecărui curs, care trebuie să asigure coerența între obiective 
(SMART), conținut și modalitățile de evaluare, precum și congruența obiective-evaluare. 

Prin urmare, profesorul trebuie să aibă mereu în minte câteva întrebări necesare alegerii și conceperii 
activităților de evaluare: 

- Care este funcția de evaluare vizată ? (formativă, sumativă, predictivă) 
- Cine este vizat de acestă activitate ? (elevul, echipa, întreaga clasă) 
- Ce evaluăm ? ( un produs, un proces, un parcurs) 
- Ce tip de evaluare propunem? ( un test, un exercițiu, un proiect, o expunere orală, o dezbatere, un 

portofoliu, etc.) 
- Ce fel de itemi alegem ? (obiectivi : A/F, QCM, răspunsuri libere, etc.) 
- Ce suport alegem pentru evaluare ? ( o aplicație, o înregistrare, un text, etc.) 
- În ce mod ne vor restitui rezultatul ? ( pe platformă, prin email, pe un Padlet ) 
- În ce etapă a cursului? (înainte, în timpul cursului, la final, după curs) 
- Cine va face corectarea ? (profesorul, elevul – autoevaluare, corectare automată, un coleg, un 

examinator extern) 
- Ce formă de feedback alegem? ( comentarii și corecturi pe platforma dedicată, email, în clasa 

virtuală în prezența elevului, etc.) 
Datorită webinariilor propuse de CREFECO și de editurile franceze, în fiecare săptămână, începând 

cu luna aprilie, am putut descoperi câte o metodă a editurilor Clé International, Hachette sau Maison des 
langues, mai precis, Cosmopolite, Adomania, Zig-zag, Merci, Inspire, etc. Mai mult, toate acestea, 
împreună cu site-urile compagnon sau parcours digital, au fost puse gratuit la dispoziția profesorilor de 
limba franceză, până la jumătatea lunii august, astfel încât a fost simplificat efortul de a căuta resurse pentru 
diferitele niveluri de studiu și de competențe lingvistice. Un avantaj remarcabil este acela că fiecărei clase 
i se poate asocia un manual, profesorul având astfel posibilitatea de a urmări progresul individual al elevilor, 
de a asocia resurse externe în diferite formate :etichetă, fișiere video sau audio, pdf, de a propune activități 
pe grupe, precum și activități suplimentare pentru remediere, aprofundare sau performanță. Fiecare elev 
lucrează în ritmul său și are posibilitatea de a se autoevalua ; majoritatea exercițiilor sunt interactive și au 
funcția : valider, ceea ce le permite elevilor să afle, în timp real, rezultatul. Se asigură astfel, o evaluare 
continuă dublată de o autoevaluare. 

Profesorul de limba franceză va alege instrumentele de evaluare cele mai adecvate obiectivelor și 
competențelor specifice/generale. De altfel, învățământul de distanță a adus mai mult ca oricând în scenă 
ideea de competențe, căci e imposibil să evaluezi capacitatea de exprimare orală printr-o postare pe un 
forum sau pe cea de exprimare scrisă printr-o interacțiune orală, etc. 

Platforma Gsuite oferă multiple posibilități de la întrebare cu răspuns scurt, la formulare Google cu 
itemi diverși. Din experiența proprie, pot spune că elevilor le plac mult chestionarele cu răspuns scurt și cu 
răspuns automat, le place să realizeze hărți mentale, quizz uri cu quizzlet sau mini-proiecte cu canva sau 
wordwall. În acest fel, conform modelului SAMR, ne aflăm într-un proces de ameliorare a evaluării 
deoarece chestionarul pe hârtie a fost înlocuit de cel online, augmentând astfel productivitatea și feedback-
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ul necesar pentru profesor : ce întrebare a fost mai dificilă, ce activitate impune acțiuni remediale, etc. 
Învățământul la distanță reprezintă o oportunitate pentru pedagogia greșelii și pentru pedagogia diferențiată, 
profesorul având posibilitatea de a da sarcini de lucru diferite individual sau pe grupuri de elevi selectați în 
funcție de erorile recurente. 

Este important ca profesorul să formuleze cerința clar, fără ambiguități, eventual să dea un exemplu 
de raspuns corect, iar elevul, la rândul lui, să învețe să citească cu atenție, să respecte întocmai modelul de 
răspuns. O singură literă greșită duce la anularea rezultatului, ceea ce poate fi frustrant pentru elev, dar în 
același timp reprezintă un test de atenție și de rigoare intelectuală. 

Dincolo de dificultăți de ordin tehnic și de necesitatea punerii în...scenă a acțiunilor, evaluarea la 
distanță aduce, orice s-ar spune câteva beneficii clare : 

- creșterea motivației 
- caracterul ludic și interactiv al activităților 
- posibilitatea de a detecta gradul de atingere a fiecărui obiectiv pedagogic 
- o schimbare de abordare și de percepție 
- calitatea retroacțiunii 
Miza pentru un profesor este de a formula un bun feedback, un adevărat feedforward care să îi permită 

elevului nu numai să progreseze intelectual, ci să îl ajute în același timp să se simtă motivat și valorizat. 
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PROIECT DE LECȚIE 

 
ÎNV. BARBU MARIA NICOLETA 

 
Tema: Anul, luna, săptămâna 
Clasa: a II-a 
Scopul: consolidarea cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului (anotimpuri, lunile anului, 

zilele săptămânii); 
formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele de matematică în rezolvarea problemelor pe care le pune 

viaţa de toate zilele; 
Obiective operaționale: 
Elevii vor fi capabili să: 
O1- să recunoască lunile specifice fiecărui anotimp; 
O2- să identifice instrumente pentru măsurarea timpului; 
O3- să rezolve exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat timpul mai mici / mai mari decât ziua, 

folosind calendarul; 
O4- să enumere lunile anului, zilele săptămânii. 
Competențe vizate: 
● (1.6.) Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 

rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în 
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

● (4.2.) Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese 
simple 

● (5.2.) Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

● (6.2.) Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor 
unor evenimente variate 

Scenariul lecției online: 
• Completare document Google Jamboard - Fișă de lucru “Întâlnirea de dimineață” 
Tipul activității în Google Classroom: Temă 
Activitate de spargere a gheții cu scopul de a realiza prezența și de a realiza un climat relaxant și 
reconfortant. 
Durată: 3 minute 
• Vizionare prezentare Google Slides cu titlul “Să ne amintim!” (www.mykoolio.com) 
Tipul activității în Google Classroom: Material 
Moment introductiv cu scopul de a reaminti cunoștințele anterior dobândite și de a evidenția pentru 

elevi ce vom face azi. 
Durată: 7 minute 
• Vizionare clip YouTube cu numele “Ziua, noaptea, anotimpurile”(https://youtu.be/X22p7YK2-

Co) 
Tipul activității în Google Classroom: Întrebare- Cum se formează ziua și noaptea? Cum se formează 
anotimpurile? 
Elevii vor fi împărțiți în două grupe și se va realiza un brainstorming se vor completa răspunsurile la 
întrebări, cu scopul de a conștientiza modul de formare a zilelor și nopților, a anotimpurilor. 
Durată: 10 minute 
• Completare document Google Docs - Fișă de lucru cu numele “Anul, luna, săptămâna” 
Tipul activității în Google Classroom: Temă 
Fișa de lucru va fi completată de către elevi cu scopul de a utiliza unitățile de măsură potrivite pentru 
determinarea, compararea și ordonarea duratelor unor evenimente variate. 
Durată: 15 minute 
• Completare formular Google Forms cu numele Test cunoștințe “Unități de măsură pentru timp” 
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Tipul activității în Google Classroom: Temă cu chestionar 
Elevii vor completa chestionarul cu scopul de a aplica cunoştinţele de matematică în rezolvarea 
problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele. 
Durată: 10 minute 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 

BARBU MIHAI ADRIAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188 BUCUREȘTI 
 
Începând cu luna martie a anului 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Profesorii și elevii 
sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, sociale și de petrecere a timpului liber. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de 
evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat destul de brusc a pus societatea 
noastră în fața unei provocări inedite pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

S-a creat astfel o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei 
obligând sistemul de învăţământ la utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a 
putea susţine procesul instructiv-educativ. În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de 
impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. 
Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere ori provocări cărora profesorii, elevii, părinții și ministrul 
educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, 
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 
elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme 
online dedicate, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie 
destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu 
totul special. Experiențele, de ordin pozitiv sau negativ, dobândite în acest timp de toţi cei implicaţi 
reprezintă resurse valoroase pentru cei direct implicați în activitate, dar şi pentru specialiștii din științele 
educației, pentru că valorificarea acestor experiențe poate duce la îndeplinirea obiectivelor educaţiei. 

În ceea ce priveşte sistemul de învățământ online specific disciplinei Educație fizică și sport, cred că 
va produce în fiecare profesor dorinţa de optimizare la maximum a competenţele sale profesionale, 
capacitatea de a se adapta noilor condiții de desfăşurare a activităţii didactice şi adaptare la particularităţilor 
elevilor. Prelucrarea normelor de protecție a muncii rămâne o sarcină deosebit de importantă care trebuie 
derulată în prima săptămână a anului școlar. Spre deosebire de condițiile de practicare a exercițiilor fizice 
în spațiul școlar, cele de acasă, pe care elevul le valorifică pentru participarea la lecții, presupun o serie de 
măsuri suplimentare de protecție a integrității fizice a acestuia. Astfel le vor fi prezentate elevilor o serie de 
indicaţii după cum urmează: 

- practicarea exercițiilor fizice se va realiza în echipament sportiv adecvat, în aer liber sau într-o 
încăpere aerisită; 

- elevul se va plasa la o distanță corespunzătoare față de obstacole (mobilă) care ar putea pune în 
pericol integritatea sa fizică pe durata practicării exercițiilor fizice; 

- pentru exercițiile cu greutăţi, elevul va putea folosi și materiale improvizate – cărți, sticle cu apă sau 
cu nisip, cu condiția ca acestea să nu prezinte risc de accidentare pentru elev. 

Părintele/reprezentantul legal al elevului trebuie informat în legătură cu cerințele privind mediul, 
materialele și echipamentele necesare pentru practicarea exercițiilor fizice, în condiții de siguranță, în 
sistem online. Procesul verbal de protecția muncii va fi semnat și de părinte/reprezentant legal. 

O atenție specială va fi acordată informării elevului și părintelui/reprezentantului legal în legătură cu 
anumite sarcini de lucru pe care le va avea de efectuat elevul și care vor presupune înregistrări video pe 
care acesta trebuie să le transmită profesorului. Se recomandă semnarea unei declarații comune, profesor – 
părinte/reprezentant legal, privind respectarea prevederilor Regulamentului de protecție a datelor cu 
caracter personal. Avizul medical (apt pentru efort fizic sau clinic sănătos), conform OMEC nr.3462/2012, 
este în continuare obligatoriu. Elevul va trebui să prezinte acest aviz medical în prima lună a anului școlar. 
În absența acestui aviz, nu se poate solicita elevului efectuarea exercițiilor fizice din timpul lecției, dar i se 
pot transmite alte sarcini de lucru, cu caracter teoretic (efectuarea de referate, teste). Pentru buna desfășurare 
a activităților didactice, elevii vor fi anunțați de la începutul anului școlar în legătură cu materialele (sportive 
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sau improvizate) de care trebuie să dispună și cu aplicațiile/platformele online pe care le vor folosi în cadrul 
lecțiilor de Educație fizică și sport. Pe lângă laptop, tablete, telefon, ceasuri (cu aplicații de monitorizare a 
efortului fizic), brățări pentru monitorizarea efortului fizic, elevii vor fi încurajați să utilizeze următoarele 
materiale sportive: saltea/covor fitness, gantere mici, mingi (cu greutăți diferite), instrumente de măsură, 
benzi elastice. 

În funcție de scenariul care se va aplica în unitatea de învățământ, se va combina predarea online cu 
cea prezențială. Prin urmare, se va avea în vedere ca niciun elev “să nu rămână în urmă”, respectiv ca toți 
elevii să beneficieze de experiențe de învățare motrică. Alternarea predării prezențiale cu cea online va 
presupune acordarea unei atenții deosebite exercițiilor fizice propuse elevilor, astfel încât activitatea la 
Educație fizică și sport să rămână atractivă, accesibilă și să producă modificările dorite la nivelul 
competențelor elevilor. 

Oricine este implicat în educaţie fizică, sport sau/şi activităţi fizice este convins de abilitatea lui/ei de 
a îmbunătăţi vieţi, de a motiva, de a îndruma şi are potenţialul de a aduce la suprafaţă ce e mai bun din 
oameni. Multe persoane sunt capabile să preia abilităţile de viaţă din educaţia fizică, sport şi activităţi fizice 
şi să le transfere în alte arii ale vieţii cu multiple cconexiuni. Ar fi rar de găsit un atlet de succes care nu 
este capabil să descrie cum diferite aspecte ale sportului practicat au avut un impact asupra cunoştinţelor, 
comportamentului, atitudinilor, sau asupra abilităţilor sale în alte categorii ale vieţii sale 
personale/profesionale. Aceste lucruri se aplică şi tinerilor. Educaţia fizică, sportul şi activităţile fizice pot 
fi folosite pentru a îmbunătăţi atât dezvoltarea lor fizică cât şi cea cognitivă. 
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PLATFORME ȘI APLICAȚII ONLINE. TEHNICI DE EVALUARE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ȘTEFAN CEL MARE„ MASTACAN, NEAMȚ 

PROPUNATOR: INV. BARDAHAN ALINA ELENA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
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– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis 
pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
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permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BARNA RUXANDRA-MARIA 
UNITATEA: G.P.P NR.53, STRUCTURA G.P.P NR. 19 

 
Evaluarea întregului proces desfășurat on-line se poate realiza în momentul în care educatoare 

sesizează că a reușit să transmită cu ajutorul tehnologiei toate informațiile utile despre o anumită temă. 
Scopul evaluării este de a stabili modul în care copiii și-au însușit cunoștințe, priceperi și deprinderi și pe 
care le vor aplica în situații variate. 

La nivel preșcolar, în ceea ce privește eficiența evaluării obiective, este foarte importantă colaborarea 
care se realizează între educator și părinte. Cooperarea dintre familie și grădiniță trebuie să fie una strânsă, 
bazată pe sinceritate și pe implicare din partea ambelor coordonate. 

Pentru a ne asigura că fiecare copil beneficiază de educație conform posibilităților și particularităților 
sale, părinții trebuie antrenați în acest demers. Pentru a comunica eficient cu părinții, adaptându-ne la 
cerințele actuale, este nevoie să știm foarte clar ce, cât și cum comunicăm, de aceea înainte de a transmite 
conținuturile stabilim de comun acord modalitatea cea mai eficientă la care toată lumea să aibă acces 
oricând și la orice oră. 

Informarea părinților despre conținuturile abordate în activitățile instructiv-educative se poate face și 
prin intermediul unor afișe, pliante, jurnale de corespondență, mesaje scrise și transmise prin intermediul 
platformelor Whatsapp, Zoom, Meet, Skype, Facebook ș.a.m.d., sau pe adresa de e-mail, materiale audio-
video care să conțină activitățile derulate pe parcursul unei zile. Să nu uităm de faptul că resursele online, 
link-rile accesate, pot fi transmise cu ușurință părinților, tot prin intermediul acestor platforme. Consilierea 
părinților, informările periodice privind adaptarea copilului si progresele acestuia pot fi realizate cu ușurință 
prin intermediul unor scrisori de corespondență sau întâlniri online. Părinții au dreptul și obligația de a 
participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar această mare provocare rezidă în realizarea 
angajamentului într-o manieră optimă și într-un parteneriat solid. 

Una dintre metodele îndrăgite de mine, în care putem închega atât parteneriatul familiei cu grădinița, 
cât și evaluarea preșcolarilor este metode proiectelor tematice. 

Metoda proiectelor tematice este o strategie de învățare și evaluare a cărei caracteristici se 
concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea și găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 
( V. Preda., 2016, p.17). 

Într-un an școlar, la nivel preșcolar se pot derula cu copiii maximum 7 proiecte tematice cu o durată 
de maxim 5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 
săptămâni, în funcție de complexitatea temei abordate și de interesul copiilor pentru tema respectivă. 
Totodată, pot exista și proiecte de o zi (teme concurente) și/sau proiecte transsemestriale. (Curriculum 
pentru Educație Timpurie). Așadar, această metodă o putem adapta și pentru predarea în online la nivel 
preșcolar. 

Proiectarea tematică este un demers elaborat, care implică o pregătire a cadrului didactic în ceea ce 
privește utilizarea conceptelor și conținuturilor științifice, activitățile desfășurate în cadrul proiectului 
necesitând antrenarea părinților, specialiștilor, membrilor comunității etc. Evaluarea face parte din cea de-
a treia fază a unui proiect, și este de fapt momentul de comunicare și de împărtășire a noutăților aflate, dar 
și de prezentare a activității pentru colegii de grupă care nu au participat la întreg proiectul, pentru colegii 
din alte grupe, pentru părinți, bunici sau frați. 

În cadrul evaluării unui proiect tematic, pentru implicarea părinților, pliantele, afișele, anunțurile 
afișate la loc vizibil, transmise prin intermediul diferitelor platforme de comunicare online, sunt câteva 
modalități prin care am putea disemina rezultatele evaluării proiectului tematic. Pentru finalul desfășurării 
unui proiect tematic, tot în contextul post pandemie, voi enumera câteva idei/sugestii privind organizarea 
și desfășurarea activităților evaluative: crearea unor materiale video/colaje cu poze/filmări sau cu impresii 
ale preșcolarilor, realizate pe parcursul activităților proiectului tematic, ce pot fi transmise cu ușurință prin 
intermediul platformelor de comunicare online; material audio-video-Poezia în lanț/Cântecul în lanț, în care 
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sunt implicați toți preșcolarii grupei (cu condiția să avem semnate acordurile privind GDPR pentru difuzare 
de imagini chiar și în cadrul grupului clasei), părinții având astfel acces la rezultatele proiectului care 
evidențiază ceea ce au învățat copiii; conceperea unor scrisori de informare a părinților cu privire la 
activitățile desfășurate pe parcursul proiectului tematic, transmise în format electronic sau afișate în locuri 
corespunzătoare. 

Tot în cadrul evaluării unui proiect tematic pot fi create de către educatoare jocuri interactive și 
atractive bazate pe tema proiectului. Cu ajutorul platformei Wordwall pot fi create jocuri de nivel preșcolar, 
deoarece prin intermediul șabloanelor copiii pot realiza singuri sarcinile de evaluare create de cadru 
didactic. Jocul va parea mai dinamic dacă vom seta și un cronometru și un punctaj pentru fiecare sarcină. 
Astfel, la final, cadrul didactic va putea observa performanțele fiecărui preșcolar din rezultatele înregistrate 
de acesta la joc. 

În concluzie, metoda proiectelor tematice se dovedește a fi o metodă eficientă de evaluare în predarea 
on-line și ajută la îmbunătățirea relației dintre cadru didactic și familie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Dewey, John, (1977), Trei scrieri despre educaţie, copilul şi curriculum-ul, şcoala şi societatea, 

experienţă şi educaţie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti; 
Preda, V., (2016), Metoda proiectelor la varste timpurii, Ed. Miniped, București; 
*** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ghid de bune practici pentru Educaţia Timpurie a 
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GOOGLE CLASSROOM-O METODĂ EFFICIENTĂ 

 ÎN EVALUAREA ONLINE 
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PRIMAR: BARTUS ÉVA TÜNDE 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VARȘOLȚ, JUDEȚUL: SALAJ 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Experiența mea este că elevilor le place acest lucru. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. Aplicațiile Google pentru educație nu conțin reclame și compania americană a anunțat recent că 
nu folosește datele din emailurile studenților. 

Classroom este un instrument care, potrivit CNET, va ajuta la integrarea tuturor serviciilor existente, 
ajutându-i pe profesori să dea teme și să înregistreze progresele elevilor, indiferent de forma in care sunt 
prezentate temele. 

Activitatea studentilor se inregistreaza automat in Google Drive. Elevii pot comunica intre ei. 
Profesorii pot posta anunturi destinate elevilor. 

Învățarea și evaluarea cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.. Creativitatea 
manifestată este uluitoare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Google Classroom este aplicația care folosesc cu succes în învățarea online. Ne dă o gamă variată de 
tehnici utilizate. Elevii pot fi invitați să se alăture unei clase printr-un cod privat sau pot fi importați automat 
dintr-un domeniu școlar. Profesorii pot crea, distribui și marca sarcini în cadrul ecosistemului Google. 
Fiecare clasă creează un folder separat în Drive- ul utilizatorului respectiv, unde elevul poate depune lucrări 
pentru a fi notate de un profesor. Temele și datele de scadență sunt adăugate în calendarul Google, fiecare 
temă poate aparține unei categorii (sau subiecte). Profesorii pot monitoriza progresul fiecărui elev prin 
revizuirea istoricului revizuirilor unui document, iar după ce au fost notați, profesorii pot întoarce munca 
împreună cu comentarii. emele sunt stocate și clasificate în suita Google de aplicații de productivitate care 
permit colaborarea între profesor și student sau student la student. În loc să partajeze documente cu 
documente care se află pe Google Drive ale elevului, fișierele sunt găzduite pe Drive-ul studentului și apoi 
trimise spre notare. Profesorii pot alege un fișier care poate fi tratat ca un șablon, astfel încât fiecare elev 
să își poată edita propria copie și apoi să se întoarcă pentru o notă în loc să le permită tuturor elevilor să 
vizualizeze, să copieze sau să editeze același document. [20] Elevii pot alege, de asemenea, să atașeze 
documente suplimentare din Drive-ul lor la sarcină. Setările de sarcini apar în lista „De făcut”. Meet video 
chat - aici puteți discuta cu elevii, e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. Google Classroom integrează Documente, Foi de calcul, 
Prezentări, Gmail și Calendar într-o platformă coerentă pentru a gestiona comunicarea elevilor și 
profesorilor. 

Google Classroom acceptă multe scheme de notare diferite. Profesorii au opțiunea de a atașa fișiere 
la sarcină pe care elevii le pot vizualiza, edita sau obține o copie individuală. Elevii pot crea fișiere și apoi 
le pot atașa la sarcină dacă o copie a unui fișier nu a fost creată de profesor. Profesorii au opțiunea de a 
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monitoriza progresul fiecărui elev în cadrul sarcinii, unde pot face comentarii și edita. Sarcinile predate pot 
fi notate de către profesor și returnate cu comentarii pentru a permite elevului să revizuiască sarcina și să 
se întoarcă înapoi. După notare, sarcinile pot fi editate de către profesor numai dacă profesorul predă sarcina 
din nou. 

Aplicația facilitează interacțiunea și colaborarea profesor – elev deoarece elevii pot să inițieze 
conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care pot primi răspuns în timp real, iar temele pot fi 
predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi (desktop, tabletă, smartphone). 

Google Classroom le permite elevilor inserarea de imagini la întrebări și răspunsuri multiple în 
formularele Google (Google Forms). 

Google Classroom oferă părinților posibilitatea să primească rezumate ale activității copiilor pentru 
a fi informați permanent cu privire la evoluția și rezultatele lor la școală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
* Wikipedia 
* http://blogiac2.blogspot.com/2015/05/google-classroom.html 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. BASARAB MIHAELA AUGUSTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEȘ 
 
Evaluarea elevilor, studenților și a cursanților, în general, s-a schimbat fundamental și, deși metodele 

tradiționale au încă rolul lor, noile tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această sarcină. 
Evaluările calitative în mediul online ajută la determinrea competenței cursanților online și stăpânirea 
cunoștințelor. 

Evaluarea este pur și simplu procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu elevii pe baza 
experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de 
îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare. 

Există două tipuri de bază de evaluări: 
• Evaluările formative au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt folosite pentru a determina 

cât de bine învață un student materialul. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente 
și oferă feedback critic elevilor. 

• Evaluările sumative sunt uneori denumite examen final și măsoară ceea ce a învățat studentul după 
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul cursului susține obiectivele generale de învățare. 

Evident, evaluările sunt mai mult decât note. Atunci când sunt semnificative și bine construite, îi ajută 
pe elevi să se pregătească pentru succes provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, rezolva probleme și comunica informații. 

Palloff & Pratt (2009) prezintă diverse principii pentru o evaluare online eficientă, după cum se 
urmează: 

 proiectarea unei evaluări centrate pe cursant, care include auto-reflecție 
 proiectarea și includerea de rubrici de marcare pentru evaluarea contribuțiilor la discuții, precum 

și pentru sarcini, proiecte și colaborare în sine 
 includerea evaluări colaborative prin postarea publică de lucrări 
 încurajarea elevilor să dezvolte abilități în furnizarea de feedback prin modelarea așteptărilor 
 proiectarea unei evaluări clare, ușor de înțeles și potrivită pentru mediul online. 
Întorcându-ne atenția asupra evaluării, ar trebui să observăm mai întâi că procesul de proiectare a 

cursului nu este static și că fiecare curs ar trebui evaluat în funcție de cei cărora li se adresează. Acest lucru 
este deosebit de important în contextul învățării online și mixte, întrucât colegii reticenți și directorii se 
întreabă adesea: „Unde este dovada că funcționează?”  

Sondajele privind satisfacția cursanților și evaluarea de către colegi pot contribui la o mai bună 
înțelegere a ceea ce funcționează și ce nu - și de ce - în contextul oricărui curs. În mare măsură, o cultură a 
inovației și excelenței în predare este construită pe înțelegerea eșecurilor și greșelilor, deoarece acestea sunt 
adevărata sursă a înțelegerii necesare îmbunătățirii continue. 

Întrebările deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare și creativitatea. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. În schimb, 
cursanții online trebuie să reflecteze asupra subiectului și să tragă propriile concluzii, singurul impediment 
fiind că întrebările deschise sunt dificil de notat. 

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnică de evaluare calitativă, transformă cursanții 
online în detectivi, astfel încât să poată rezolva problema și să își etaleze cunoștințele. Totul începe cu un 
studiu de caz sau un exemplu din lumea reală, se elimină finalul, apoi cursanții online sunt rugați să dea o 
soluție prin tehnica de brainstorming. De asemenea, trebuie să explice cum au ajuns la concluzie și de ce 
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consideră că este cea mai bună abordare. Nu este vorba despre soluție, în sine, ci despre procesul de gândire, 
despre abilitățile pe care le-au folosit în strategia lor și cum și-au pus în practică cunoștințele. 
Acest tip de evaluare poate avea loc prin sondaje, reflecții asupra analizei transcrierilor online și jurnale și 
rapoarte ale activității elevilor. 

Probabil că cel mai bun mod de a vă asigura că un curs este îmbunătățit continuu este de a îmbrățișa 
o cultură în care profesorul este încă un cursant. În acest sens, dezvoltarea continuă și îmbunătățirea calității 
sunt o mentalitate de a căuta întotdeauna să obții cele mai bune performanțe personale. 

Desigur, este importantă păstrarea legăturii cu acei oameni cu cunoștințe mai formale de predare. A 
fi, de asemenea, un participant activ al unei comunități profesionale mai largi, în care există o legătură între 
predare și cercetare, ajută prin expunerea la idei și concepte noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://elearningindustry.com/qualitative-elearning-assessment-methods-track-online-learners-

progress 
2. https://leocontent.acu.edu.au/file/22207b30-7a02-4e71-8948-

7ed523bef6fd/3/html/ddv_3_60.html 
3. https://www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning 
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EVALUAREA ON-LINE, LA MATEMATICĂ 

 
PROFESOR BASTON GABRIELA, GALAŢI 

 
Dintre cele trei componente ale actului educaţional :predarea, ȋnvăţarea, evaluarea, cea din urmă este 

cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi chiar distractic, interactiv, 
motivaţional, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după care 
dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să 
învețe elevul că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta, atât 
profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: 
să fie continuă, completă și corectă. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele acestora, prin 
aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini. 

La clasă, am aplicat, ȋn acest an şcolar, ȋn special datorită condiţiilor actuale de desfăşurare a orelor, 
preponderant on-line, evaluări prin teste quiz. Ne-am jucat , navigând pe google.classroom, pe Quizizz, pe 
Socrative. Testele erau date contracronometru pentru dezvoltarea simţului competitiv, eleviii primeau 
rezultatele ȋn câteva clipe, după finalizarea testului şi se realiza şi un clasament. A fost interesant , am reuşit 
să ȋi atrag pe toţi eleviii claselor, la care am aplicat, ȋn aceste “teste-joc”. Am avut lecţie deschisă ȋn cadrul 
cercului pedagogic pe judeţ, la o clasa a X-a, ştiinţele naturii şi, spre final, pentru fixarea noţiunilor, am 
invitat eleviii, dar şi colegii care au participat, la un test quiz. Colegii au intrat ȋn jocul nostru şi a fost 
momentul de atracţie maximă al orei. 

De fiecare dată la aplicarea acestor metode de evaluare prin intermediul platformelor, testelor 
interactive, distractive, reacţia elevilor a fost pozitivă. Erau ȋncântaţi de modalitatea aceasta de evaluare şi 
ȋşi doreau o continuare a acesteia. Eu, ca profesor, recunosc că, mai am multe de ȋnvăţat, lucrurile au evoluat 
rapid, nu ne mai putem mulţumi cu evaluarea clasică! Am descoperit de curand app.asq care ȋmi place 
foarte mult. Aici elevii sunt monitorizaţi foarte atent cât lucrează şi dacă lucrează ȋn timp util, primesc 
punctaje, temele pot fi foarte simplu diferenţiate pe nivelul de cunoaştere al elevilor. O minune! Ataşez 
câteva imagini cu teste folosite la clase, ȋn ultimul timp, pentru o activitate mai eficientă şi mai faină! 
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INTEGRAREA INSTRUIRII ȘI EVALUĂRII PRIN  

ACTIVITĂȚI ÎN MEDIUL ON-LINE 
 

PROF. BĂTĂRIGĂ ELENA BRÎNDUȘA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAICA DOMNULUI” ROȘIORI, IALOMIȚA 

 
Activitatea de predare-învățare-evaluare din perioada recentă mi-a lansat numeroase provocări, 

inclusiv aceea de a găsi cele mai relevante, dar și atractive mijloace, resurse, platforme educaționale, care 
să mă ajute să ating obiectivele propuse pentru activitățile cu elevii, să evaluez activitatea elevilor, iar pe 
elevii mei să-i determine să învețe și altfel lucruri noi, cu bucurie și determinare, sau să consolideze 
competențele specifice Limbii și literaturii române. 

În timpul acestei documentări, am descoperit platforma Wordwall, care oferă cadrelor didactice 
oportunitatea de a crea materiale interactive, într-o manieră simplă, descrisă de sloganul: „Cel mai simplu 
mod de a crea propriile resurse de predare- învățare-evaluare.” Astfel, orice cadru didactic poate crea 
activități personalizate pentru clasa sa: activități imprimabile, sub forma chestionarelor, testelor, schemelor, 
diagramelor etc. și activități interactive, de tipul jocurilor didactice foarte diverse, potrivirilor de termeni 
sau definiții, jocuri de cuvinte și multe altele. 

Modalitatea de realizare a acestor activități este extrem de simplă, în trei pași: 
1. Se alege un șablon. 
2. Se introduce conținutul. 
3. Se imprimă activitățile sau se redau pe un ecran. 
Prima activitate pe care am creat-o se numește „Adjectivele buclucașe”, destinată lecției cu tema 

„Adjectivul (actualizare)”, pentru clasa a VI-a. A fost creată drept un dar-surpriză cu prilejul zilei de 1 Iunie 
și este de tipul jocului „Lovește cârtița”. Elevii trebuie să selecteze „cârtițele” care „poartă” un adjectiv, 
variantele distractoare fiind substantive și verbe, uneori din aceeași familie lexicală cu a adjectivului dat. 
Jocul este setat pentru a parcurge mai multe niveluri, în care elevii pot acumula un punctaj (influențat de 
corectitudinea răspunsurilor și de viteza de reacție) și pot intra într-un clasament. 

Acest tip de activitate poate fi utilizat atât la începutul lecției, pentru o reactualizare a cunoștințelor 
într-un mod atractiv și interactiv, cât și ca activitate de consolidare. 

Materialul poate fi accesat la adresa: https://wordwall.net/play/2683/882/778 . 
Evaluarea eficientă în mediul on-line se poate realiza și prin intermediul Meet al Google Classroom, 

unde activitatea de evaluare curentă a elevilor este însoțită de oferirea de feedback direct pentru fiecare 
elev, dar și cu ajutorul unei bănci de comentarii, utile în activitatea asincron. 

Pentru evaluarea prin răspunsuri concise, la itemii obiectivi sau la cei semiobiectivi (propuși în 
prealabil elevilor), foarte utilă este aplicația Jamboard de la Google, pe care elevii pot oferi răspunsuri pe 
post-it-uri virtuale. 

Google Forms este o altă aplicație Google, prin care se pot crea teste scrise, inclusiv cu imagini sau 
materiale video, la care elevii primesc și feefback imediat prin funcția Quiz, iar punctajele pot fi calculate 
și oferite o dată cu terminarea testului. 

Evaluarea on-line pe bază de proiecte devine interesantă pentru elevi dacă este realizată cu ajutorul 
aplicațiilor precum Animaker sau Prezi, iar aplicații de tipul Kahoot dezvoltă creativitatea elevilor, 
punându-i în postura de a crea propriile teste, pe care le pot oferi și colegilor, realizându-se astfel o 
interevaluare. 

Așadar, mediul on-line oferă surse nenumărate de inspirație pentru cadrele didactice, dar și diverse 
mijloace, resurse, aplicații și platforme educaționale, care așteaptă doar să fie descoperite și utilizate la 
potențialul lor maxim. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR BAZAVAN VALENTINA 

SCOALA PRIMARA GROZAVESTI NR. 2 JUD. DAMBOVITA 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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NOUA PROVOCARE - DIGITALIZAREA METODELOR DE EVALUARE 

 
PROF. ANAMARIA - LAURA BAZU 

COLEGIUL DE MUZICA SIGISMUND TODUȚA, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea a reprezentat și reprezintă un instrument important al procesului de învățământ, fiind 

tehnica de a descoperi evoluția elevilor pe întregul parcurs al unui an școlar și având rolul de reglare, 
optimizare și eficientizare a activităților de predare-învățare. 

Având în vedere ultima perioadă prin care trece sistemul de învățământ la nivel mondial, 
adaptabilitatea la modernitate este cheia principală pentru o bună funcționare în contextul dat. Și ce anume 
presupune această modernitate? În termeni mult mai noi ea presupune o digitalizare a procedeelor prin 
intermediul cărora se desfășoară procesul de predare-învățare, statutul ei fiind reconsiderat în cadrul acestui 
proces. 

Studii cu privire la o evaluare modernă au început să apară cu mulți ani în urmă, însă acum accentul 
cade și mai mult pe varianta de a digitaliza sistemul de învățământ, importanța rămânând pe autoevaluare, 
metacogniție, autocontrol, autoreglare, percepția eficacității personale, etc. 

Ceea ce se urmărește este respectarea principalelor valențe formative ale metodelor și tehnicilor 
moderne de evaluare și anume: stimularea activismului elevilor, accentuarea valențelor operaționale ale 
diverselor categorii de cunoștințe, evidențierea progresului în învățare al elevilor și, automat, facilitarea 
reglării/autoreglării activității de învățare, formarea și dezvoltarea capacităților de investigare a realității, 
formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă, dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea 
gândirii critice, creative şi laterale, dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol, dezvoltarea 
capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare și multe altele. 

Metodele inovative de evaluare precum hărțile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, 
portofoliul, jurnalul reflexiv, investigația, sunt metode de evaluare moderne care contribuie sub o altă formă 
la o îmbunătățire a sistemului de evaluare. Însă, luând în considerare contextul pandemic, automat trebuie 
să mergem dincolo de ce s-a stabilit până acum și, într-un ritm alert, să reușim să digitalizăm toate aceste 
forme de evaluare prin intermediul tehnologiei ajungând la forma de evaluare online. 

Deși existau aceste idei și variante adjuvante în procesul de predare-învățare-evaluare, acum sunt și 
puse în aplicare făcându-se apel la toate formele online: site-uri unde se găsesc deja teste interactive (elevii 
trebuie să completeze testul cu răspunsurile corecte și apoi testul se trimite automat ca e-mail către cadrul 
didactic), site-uri care permit profesorilor să-și creeze propriile teste (unele tot interactive) care apoi pot fi 
aplicate la clasă în mediul online, sau chiar prin intermediul platformelor pe care lucrează pentru predarea 
online, platforme care permit crearea de teste temporizate astfel încât să existe un control asupra modului 
de desfășurare a testului. Astfel de platforme precum Google Classroom sau Microsoft Teams sunt printre 
cele mai utilizate pentru actul de predare-învățare-evaluare și ușurează modalitatea de evaluare necesară 
procesului educativ online. 

Accentul cade tot mai mult pe online și, prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie tot mai pregătite 
pentru noua formă de desfășurare a procesului educativ, trebuie să conștientizeze necesitatea cunoașterii 
metodelor/mijloacelor/instrumentelor de predare-învățare-evaluare online, să-și îmbunătățească 
competențele de a utiliza platformele educaționale, să-și dezvolte competențe de creare și utilizare a 
resurselor educaționale online și să-și dezvolte competențe de individualizare și flexibilizare a învățării în 
contextul dat. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, BEIA ALINA 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRASI 
 
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar 

şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care 
era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 
cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 
valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, de 
dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se formează sub 
îndrumarea cadrelor didactice. În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale 
psihologiei contemporane, urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi 
potrivite scopului urmărit. 

Strategiile didactice urmăresc formarea şi stabilizarea relaţiilor optime între activitatea de predare a 
profesorului şi cea de învăţare a elevului, în strânsă legătură cu particularităţile psihologice de vârstă şi 
individuale ale elevilor, precum şi cu condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. Alegerea 
strategiilor didactice trebuie să ţină cont de dezvoltarea psihică a elevului, de faptul că adolescentul are 
gândirea predominant abstractă, logică, înţelege esenţa fenomenelor, este la vârsta redescoperirii teoriilor 
ştiinţifice prin efort propriu şi se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui scop. Ţinând cont de 
dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile individuale, profesorul, 
urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi foloseşte diferite strategii didactice, urmărind 
să asigure o învăţare independentă, creatoare care determină o eficienţă sporită procesului de asimilare a 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 

Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, profesorul 
foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se face ţinând 
cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective precum şi de 
mijloacele de învăţământ care-i sunt la dispoziţie. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale: 
probe orale, probe scrise, probe practice; metode complementare (moderne): observarea sistematică a 
comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Elaborarea testelor on-line-ul pune 
la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator. Prin 
platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Profesorii care caută modalități de integrare a 
tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
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greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul 

.– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall– mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o- matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

329



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

BELEAN MARIA 
 

Evaluarea reprezintă o acțiune managerială care solicită rezultatele obținute într-o anumită activitate. 

Evaluarea școlară se bazează pe un sistem de principii și tehnici care fac referire la măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare, dar și a eficacității resurselor, a condiţiilor şi operaţiilor folosite în desfăşurarea 

activităţii educaționale, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea/ îmbunătățirea activităţii 

educaționale în etapele următoare. Aceasta beneficiază de o atenție sporită deoarece prin intermediul său 

se apreciază măsura în care o activitate oarecare a fost realizată în comparaţie cu ceea ce s-a intenţionat să 

se facă. Există două forme de evaluare des întâlnite: evaluarea formativă și evaluarea sumativă. Evaluarea 

formativă este surprinsă deseori pe parcursul unei lecții sau a unei perioade de timp limită și oferă informații 

despre eficacitatea însușirii și mânuirii de către elev a informației și materialului pus la dispoziție, pe când 

cea sumativă este regăsită ca o etapă finală a unei perioade de învățare încheiate de către elev. 

Evaluarea înseamnă mai mult decât note oferite elevilor. Ea ajută elevii în dezvoltarea procesului 

gândirii provocându-i să reflecte asupra informațiilor pe care le dețin, să formeze legături între acestea și 

să le aplice în rezolvarea de probleme. Există o multitudine de metode de evaluare, dar cele mai bune 

metode vor varia în funcție de obiectivul pe care îl țintim. Există o multitudine de instrumente online ce 

oferă posibilitatea cadrelor didactice în a crea și a folosi metode noi și interactive de evaluare precum jocuri 

tip concurs, întrebări cu final deschis, simulări de dialog, etcetera. Evaluarea tip joc este atractivă pentru 

elevi deoarece este considerată distractivă fără a pune presiune asupra elevului. Transmițând o stare relaxată 

aceasta oferă un cadru propice elevului în timpul evaluării, iar indicatorii finali vor fi cât mai aproape de 

adevăr în măsurarea cunoștințelor și aptitudinilor acestuia. Există o multitudine de aplicații și instrumente 

puse la dispoziție pentru crearea acestor materiale didactice. Aceste jocuri educative online captează ușor 

atenția elevilor și îi îndeamnă la implicare activă. 

Modalitățile și mijloacele de evaluare se modernizează odată cu noul mileniu. Cadrele didactice sunt 

nevoite să abandoneze majoritatea metodelor tradiționale de evaluare în favoarea celor moderne, chiar 

digitale. Progresul tehnologic este evident și continuu. Digitalizarea va transforma procesul de evaluare 

într-unul rapid, distractiv și ușor. 
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MIJLOACELE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

AUTORI: PROF. MEREUȚA MIRELA RAMONA 
PROF. BENEA NICOLETA ALINA 

 
Valoarea mijloacelor de învăţământ de orice tip în lecţie constă în aceea că influenţează în mod 

substanţial procesul de cunoaştere, fiind un suport material al procesului gândirii lărgind considerabil 
posibilităţile de investigaţie atunci când sunt utilizate într-o secvență didactică coerentă. Folosirea în 
practica şcolară a mijloacelor de învăţământ moderne a demonstrat că funcţiile pedagogice pe care potenţial 
le pot exercita nu se transformă automat în realitate. 

În practica şcolară curentă s-au înregistrat și cazuri în care axarea pe utilizarea mijloacelor de 
învăţământ numeroase nu a dus și la un spor echivalent al eficienţei procesului de învăţământ. Spațiul 
tehnologic educațional este foarte larg iar alegerea aplicațiilor și instrumentelor educaționale se impune a 
fi una bine evaluată. Mijloacele de învățământ sunt un subsistem al procesului de învăţământ cu 
funcţionalitate precisă, al căror potenţial pedagogic este valorificat în funcţie de metodele şi procedeele de 
instruire, pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare. 

Informatizarea societăţii a determinat pătrunderea calculatorului și tablei interactive în instituţiile de 
învăţământ. Calculatorul și tabla interactivă pot fi folosite în şcoală pentru activităţi de: predare –învăţare-
evaluare, activităţi extraşcolare- proiecte, cercetare. 

În ceea ce privește procesul de învăţământ, calculatorul și tabla interactivă constituie mijloacele de 
învăţământ utile şi complexe. Ele sunt utilizate în predarea disciplinelor şcolare, determinând o nouă formă 
de concepere şi realizare a învăţării oferind avantaje, precum: 

• posibilitatea furnizării unor informaţii de calitate, pe baza unor programe elaborate de echipe 
multidisciplinare, 

• posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi acordându-le asistenţă pedagogică de 
calitate, 

• interactivitatea produselor software educaţionale conduce la o buna înţelegere a fenomenelor, 
proceselor, experimentelor simulate cu ajutorul computerului, 

• posibilitatea individualizării învăţării prin respectarea ritmului de lucru și a nivelului de pregătire al 
fiecărui elev, 

• dezvoltarea de abilități în utilizarea echipamentelor bazate pe tehnologii moderne, prezente în viaţa 
cotidiană . 

Cu ajutorul calculatorului și tablei interactivă pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii, 
probleme, jocuri didactice, simularea unor procese, fenomene, itemi de evaluare, autoevaluare. Ele permit 
nenumărate tipuri de aplicaţii în instruire, în beneficiul direct sau indirect al celor ce învaţă. 

Evaluarea cu ajutorul testelor pe calculator poate fi și o prețioasă resursă de economisire a timpului. 
Ea îmbină o multitudine de funcții menite să faciliteze procesul de predare-învățare, oferind profesorului 
posibiltatea de a controla în permanență calitatea procesului instructiv educativ desfășurat prin: 
demonstrații interactive, testarea elevilor după fiecare temă, evaluarea cunoștințelor elevilor prin votarea 
simultană, identificarea răspunsurilor corecte printr-o metodă interactivă, evaluarea nivelului de predare, 
evidența rezultatelor prin intermediul rapoartele statistice generate de platforme. 

Eficiența instruirii asistată de calculator depinde de: calitatea programelor, competenţele didactico-
metodologice ale cadrului didactic care proiectează activitățile de predare-învățare-evaluare. 

Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate corect în contextul 
lecţiilor şi li se imprimă o finalitate pedagogică clară. 

 
BIBLIOGRAFIE 
• Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca 
• Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ, editura Polirom, Iaşi 
• predauviitor.ro, conținutul cursului 5.2. Învățarea experențială la clasă 

331



 

EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BENȚE MARIA – MIRABELA,  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 PLOIEȘTI 
 

Cadrul didactic a fost nevoit să se adapteze de-a lungul timpului reformelor educaționale ce au fost 

impuse spre binele educației. Din păcate, cadrul didactic și-a asigurat această trecere suportând financiar 

toate costurile, asigurând materialul didactic necesar pentru desfășurarea orelor din fonduri proprii. 

Odată cu instalarea stării de urgență, o nouă modalitate de educație s-a instalat: educația on-line. Mai 

mult sau mai puțin pregătiți, cadrele didactice s-au adaptat din mers și s-au format pentru a asigura un 

învățământ de calitate. Fie s-au prezentat la ușile preșcolarilor sau școlarilor cu fișe de lucru, caiete, cărți, 

fie au învățat să utilizeze diverse platforme pentru a face învățarea cât mai interactivă, profesorii român au 

continuat să fie facilitatori ai învățării indiferent de situația pandemică sau nu a țării. 

În on-line am găsit destule platforme sau programe care să ne ajute să predăm, să transmitem 

cunoștințe pentru ca elevul să învețe și, apoi, să evaluăm. Întâlnirile pe Zoom, săptămânale în cazul 

preșcolarilor, ne-au ajutat să consolidăm, dar să și evaluăm prin intermediul conversației ceea ce au învățat 

copilașii de-a lungul săptămânii. 

Proiectul, de asemenea, a fost folosit în cadrul evaluării la finalul unui proiect tematic, părinții, alături 

de copii, realizând machete cu localitatea în care locuiesc sau cu Sistemul Solar. Părinții au un rol hotărâtor 

în continuarea învățământului, mai ales în mediul on-line în cazul preșcolarilor, deoarece preșcolarii nu pot 

fi supuși ecranelor foarte mult timp și nu știu cum să le acceseze. Portofoliul poate fi o altă metodă de 

evaluare ce se regăsește în mediul on-line deoarece implicarea preșcolarului în activități diverse indică 

înclinațiile acestuia, regresul sau progresul în învățare. 

Metodele de evaluare moderne precum ,,explozia stelară” se pot regăsi la finalul unor prezentări ce 

au în vedere cunoașterea mediului sau activități de educarea limbajului, precum poveștile. Această metodă 

poate fi folosită și în predarea sincron, dar și asincron, punând în evidență atenția și gândirea preșcolarului. 

Colajul este o metodă des utilizată în cazul preșcolarilor, care este inclusă și în cadrul domeniului Om 

și societate, evidențiind cunoștințele preșcolarului legate de o anumită temă. De exemplu, la finalul 

proiectului tematic ,,Toamnă darnică”, preșcolarii pot realiza un colaj ce poate avea în prim-plan un coș cu 

fructe sau cu legume sau care se evidențieze un tablou de toamnă. 

Metodele de evaluare tradiționale sau moderne se regăsesc și în mediul on-line, important e ca 

profesorul să aibă dăruirea și răbdarea necesară de a le face cât mai atractive pentru copii. 
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METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CADRU DIDACTIC, BERAR ELISABETA 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 

obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi 
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces de 
învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul performanţelor 
şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. 

Utilizarea computerelor în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată, contrar utilizării răspândite a 
acestora în predare şi învăţare,. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu 
întrebările cu alegere multiplă, Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze 
exerciţii de rutină, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea 
ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. 

Activitatea online, dincolo de avantajele evidente, are limite în relaționarea cadru didactic – elev care 
au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față 
nu se poate face virtual. 

La nivelul învățământului special, predarea și evaluarea online sunt mai dificile. Sprijinul pe care în 
mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit prin 
intermediul unui dispozitiv, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare 
elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel 
dificilă identificarea celor cu probleme reale. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev 
anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și 
fiecare elev îi solicită atenția. 

În online, lucrul cel mai dificil este verificarea identității, mai ales la nivelul instrumentelor gratuite 
care nu folosesc conturi instituționale. Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că 
rezultatele sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele, 
iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

Dintre cele mai frecvente mijloace specific, pentru a susține activități de învățare la distanță, 
profesorii folosesc: •aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum 
Whatsapp, Facebook messenger etc; •apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; 
•utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, 
biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale; •platformele specializate 
de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass, etc.; •aplicațiile pentru comunicare sincronă 
în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype, etc. 

Unelte de evaluare online pentru platforme: 
• Crearea testului– specificarea întrebărilor şi răspunsurilor 
•Încărcarea testului pe server (upload) 
• Accesarea testului de către studenţi•Susţinerea testului 
• Vizualizarea punctajului 
• Memorarea punctajelor pe server 
 
„Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație 
de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, 
acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
 INVATAMANTUL PRESCOLAR ONLINE 

 
EC. ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU BERCE MARIOARA, 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „CRISTAL” ORADEA 
 
Cunoaşterea copilului constituie prima condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ, a 

acţiunii de instrucţie şi educaţie. Cunoaşterea copiilor se poate realiza prin evaluare, care poate fi sintetic 
definită ca procesul de culegere de informaţii despre copil cu scopul de a lua decizii legate de evoluţia lui. 
În acest sens, evaluarea are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţă 
a progresului şi randamentului şcolar şi reprezintă un mijloc important de reglare şi autoreglare a activităţii 
de învăţare, furnizând informaţia necesară pentru adoptarea unor măsuri de ameliorare a activităţilor. 

Evaluarea performanţelor copilului preşcolar în învăţare se realizează păstrând caracteristicile 
evaluării activităţii didactice, dar în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire, determinate 
de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului evaluat, având în vedere faptul că achiziţionarea de 
cunoştinţe nu reprezintă un scop în sine în această etapă de vârstă. Trebuie să se înregistreze mereu 
progresele pe care le realizează preşcolarii în procesul de învăţare şi de aceea evaluarea este gândită ca un 
instrument pentru îmbunătăţirea activităţii didactice, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu să facă 
preşcolarii la un anumit moment dat. 

În ansamblul problematicii pe care o generează, acţiunea de evaluare a rezultatelor preşcolarilor are 
drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dobândite de copii în cadrul 
actului educaţional, care să ofere ulterior soluţii de perfecţionare a activităţii de predare- învăţare. În acelaşi 
timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii didactice, concretizată în atitudinile şi 
comportamentele dobindite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. Trebuie să se pună în practică 
metode şi tehnici de evaluare diverse, care să ajute la stabilirea nivelului pregătirii copiilor, să se depisteze 
lipsurile şi cauzele care le-au generat, pentru a contribui la formarea şi autoformarea preşcolarului. 

Există foarte multe metode de evaluare a copiilor, majoritatea binecunoscute, de la observaţie- parte 
importantă a oricărui proces de evaluare a copiilor, până la aplicarea unor probe/ teste standardizate. 
Întregul proces evaluativ din învăţământul preşcolar se realizează cu ajutorul probelor orale, scrise, practice, 
cunoscute sub denumirea de metode tradiţionale, dar şi prin metode alternative de evaluare, adaptate 
strategiilor specifice învăţământului preşcolar, care sunt utilizate ca metode complementare în raport cu 
metodele tradiţionale. 

În literatura de specialitate sunt menţionate ca metode alternative: observarea sistematică a 
comportamentului copiilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea, consemnarea 
grafică a preferinţelor sau progreselor copiilor, etc. Metodele alternative de evaluare presupun o investigare 
de mai lungă durată a comportamentului preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea 
curentă a comportamentului copiilor, întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. sunt 
completate de teste de diagnostic, fişe de evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste 
standardizate, teste de randament, de aptitudini, formative, fişe individuale de progres, probe pentru 
evaluarea originalităţii şi creativităţii, elaborări şi eşantionări de proiecte. În ultima perioadă s-au făcut 
diverse eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul măsurării şi aprecierii, spre exemplu, 
tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare audio, ş.a. Dealtfel, este 
încurajată şi „evaluarea complementară” prin utilizarea unor mari varietăţi de strategii alternative, destinate 
evaluării calitative. 

Metoda portofoliului ocupă un loc însemnat în practica şcolară curentă, ca o alternativă la tehnicile 
tradiţionale de evaluare şi constituie o provocare adecvată capacităţilor preşcolarului. Portofoliul, numit şi 
„cartea de vizită” a copilului este considerat o metodă de evaluare flexibilă, complexă, integratoare pentru 
că include rezultate relevante, obţinute prin celelalte tehnici de evaluare (tradiţionale şi complementare) 
sau prin activităţi extraşcolare. Reprezentând o însumare a muncii preşcolarului, portofoliul ne sintetizează 
întreaga sa activitate, oferind informaţii bogate despre aceasta de-a lungul unui ciclu de învăţământ, an 
şcolar sau semestru. Fiind şi o formă de evaluare sumativă a achiziţiilor, se dă posibilitatea de a urmări 
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progresul copilului în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental. Structura unui portofoliu depinde de 
scopul pentru care acesta a fost proiectat: de prezentare, de progres, de evaluare. Structurat sub forma unei 
mape deschise, în permanenţă existând posibilitatea de a se mai adăuga câte ceva, portofoliul este un 
element flexibil de evaluare, care permite fiecărui copil să lucreze în ritmul său propriu, să-şi pună în 
valoare toate calităţile pe care le are. 

Indiferent de forma în care se utilizează evaluarea, desfaşurată în scopul de reglare şi autoreglare a 
activităţii didactice, este un proces complex, dar în acelaşi timp firesc şi normal, integrat procesului de 
învăţământ. Ea furnizează date importante despre capacităţile de învăţare ale copiilor, pentru ca, în deplină 
cunoştinţă de cauză, să se stabilească obiectivele activităţii următoare şi să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Radu, I. T. ( 1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, EDP, Bucureşti,; 
• Stoica, A., (2000) – „Reforma evaluării în învăţământ”, Ed. Sigma, Bucureşti; 
• Stoica, A., Mustaţă, S., (1997), Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, (pag. 108- 

119), Editura Lyceum, Chişinău. 

335



FIȘĂ DE LUCRU 
 

PROF. BERCEA CAMELIA– GPP NORD 1 RM VÂLCEA 
 
• Colorează tot atâtea obiecte câte îți indică cifra, apoi încercuiește primul și ultimul obiect 

din fiecare șir. 
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EVALUAREA ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BERILĂ SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICU ENEA BACĂU 

 
Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-educativ. Fiecare tip: inițială, 

formativă/continuă, sumativă constituie un element cheie în realizarea unui feedback real, în vederea 
remedierii lacunelor, a eventualelor nereușite în procesul didactic. Prin evaluare se ghidează învățarea; se 
oferă informații despre progresul/ regresul elevului și îl ajută pe cadrul didactic să-și revizuiască permanent 
proiectarea unităților de învățare și să adapteze metodele și mijoacele la nivelul clasei de elevi. 

În contextul actual de pandemie, o amploare vizibilă a luat evaluarea online, urmare firească a 
desfășurării procesului didactic în acest mediu virtual, nu neapărat reușit și cu rezultate eficiente pentru 
copil și, în perspectivă, pentru societate. Există, prin aplicarea acestui mod de evaluare, atât avantaje, cât și 
dezavantaje. 

Printre avantajele evaluării online ar putea fi enumerate: simplificarea procesului administrativ, prin 
înlăturarea unor materiale în format fizic și stocarea lor în baze de date special create, care pot fi activate 
oricând este necesar; posibilitatea notării cu rapiditate, în mod obiectiv a unui număr mare de răspunsuri; 
furnizarea unui feedback imediat; posibilitatea reutilizării rezultatelor evaluării ; posibilitatea alegerii 
locului de desfășurare a procesului de evaluare de către elev ( un mediu prielnic dezvoltării sale, în care își 
poate ordona ideile cu mai multă siguranță ); creșterea posibilităților de evaluare, a tipurilor de teste ( cu 
răspunsuri multiple, scurte etc); varietatea modalităților de lucru la clasă și implicarea elevului în mai multe 
moduri , dezvoltându-l pe planuri diverse; utilizarea mai multor softwri educaționale. 

Există, de asemenea, mai multe opțiuni de evaluare online: teme scrise, participare la discuții libere , 
eseuri, proiecte, jocuri de rol, teste cronometrate, rezolvate într-un timp dat. Cea mai frecventă punere în 
practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de 
tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai 
multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.Astfel, evaluarea online prin 
teste de tip chestionar, este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de 
obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în 
acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu. 

Faptul că acest tip de evaluare se desfășoară în afara școlii, unde există un cadru organizat al învățării 
de către cadrele didactice implicate; îl provoacă pe elev să fie responsabil, să-și organizeze timpul, să-și 
perfecționeze abilitatea de lucru online, cu anumite mijloace tehnice; să se administreze singur. Îl face mai 
mult să se gândească asupra îndatorilor pe care le are ca elev, decât asupra drepturilor. Activitatea online 
contribuie la formarea sa viitoare, implicându-l mai mult și responsabilizându-l asupra activității de elev. 
Întărește ideea de subiect al propriei formări, care se vehiculează și în cadrul procesului instructiv-educativ 
la clasă. E o continuare benefică. 

Însă, acest mod de evaluare online are și o serie laturi negative precum: lipsa mijloacelor tehnice 
pentru unii elevi, lipsa de cunoștințe din școală referitoare la activitatea online, datorată unei superficialități 
cu care s-au desfășurat orele de Tic. De asemenea, sunt elevi care nu agrează încă acest mod de evaluare, 
pornesc din start cu un handicap și se reduce interacțiunea dintre subiecții formării și capacitatea de 
socializare a acestora. Practic, orice componentă online a activității didactice reduce clar dezvoltarea 
anumitor laturi de personalitate. Elevul devine mai introvertit și își pierde din capacitatea de relaționare cu 
alți colegi. O prezentare doar online reduce totul doar la enumerare de cunoștințe și utilizare de anumite 
abilități, neglijând partea de atitudine corporală, care are semnificațiile ei, deloc de neglijat (gesturi, poziție 
în timpul prezentării, mimică a feței). 

Evaluarea online aș utiliza-o personal la final, in cadrul evaluării sumative, când se contorizează 
rezultatul final asupra unui capitol parcurs. În cadrul evaluării continue aș recomanda doar elevului să 
utilizeze teste online, pentru autoevaluare, pentru perfecționarea proprie, oferindu-i tutoriale care să-l 
sprijine în acest sens.  

Drept urmare, susțin o îmbinare a metodelor de evaluare și nu utilizarea în exces a unui anumit tip. 
Diversitatea este cea care ne formează și disponibilitatea de adaptare pe care o avem la nou sau la situații 
de moment, ca în perioada pe care o traversăm. 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BIDA LILIANA RAMONA 

 
„Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu – pentru a afla ce ştiu. Spunând, 

vor învăţa. Spunând, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei, pentru noi, ceilalţi.” Judith Renyi 
 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, 
opinii şi argumente, crează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, 
pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea 
socială a membrilor unui grup. 

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." 

 
Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, profesorul 

foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se face ţinând 
cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective precum şi de 
mijloacele de învăţământ care-i sunt la dispoziţie. 

 
Metode şi tehnici de evaluare în ciclul primar 
A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete; 
2. Probele scrise: 
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
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b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul 
3. Probele practice 
a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive etc. 
 
B. Metode şi tehnici complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Ionescu, M., Radu, I., 1995, Didactica modernă, Cluj-Napoca, Ed. Dacia 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BÎICU ALINA 
C. N. ,,ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

 
Evaluarea este o parte important a procesului de învățământ, ea oferind informații despre progresul 

elevilor și ghidând demersurile educative ulterioare ale profesorului. Datorită importanței evaluării s-au 
dezvoltat diferite tipuri ale acestui proces, altfel încât profesorul să poată avea o imagine globală asupra 
cunoștințelor, atitudinilor, priceperilor și deprinderilor ale elevilor. 

O data cu declanșarea pandemiei de coronavirus, în luna martie 2020, învățământul românesc a fost 
obligat să descopere sistemul de învățare asistat de calculator, on-line. Cadre didactice, părinți și elevi au 
fost obligați să învețe despre noi aplicații ce facilitează conexiunea live între persoane, despre lucrul cu 
noile platforme educaționale apărute. 

Modalitățile de evaluare au trebuit regândite de fiecare profesor în parte astfel încât latura evaluării 
să nu lipsească din procesul de învățământ și să se potrivească ciclului de învățământ la care predă. 

Practica altor sisteme de învățământ care au experimentat la un nivel sau altul evaluarea on-line ne-
a oferit mai multe metode, precum eseul, teste de tip chestionar, teste ce propun probleme spre soluționare, 
susținerea live a portofoliului personal. 

Nu există o metodă de evaluare on-line universal valabilă, fiecare dintre cele folosite având avantaje 
și dezavantaje. 

• Eseul: – mizează pe utilizarea creativităţii; 
– este dificil de evaluat cu obiectivitate; 
– e mai potrivit pentru disciplinele umaniste; 
– greu de implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării automate. 
• Teste de tip chestionar: 
– pot conține răspunsuri de tip “da/nu” (true/false); 
– pot avea răspunsuri multiple (multiple choice); 
– nu se pune accent pe creativitate; 
– este o evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate; 
– presupun fort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor; 
– sunt aplicabile în orice domeniu. 
• Teste propunând probleme spre soluționare: 
– implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite; – evaluare 

cu obiectivitate relativă; 
– dificil de evaluat în mod automat. 
Pentru susținerea testelor de evaluare on-line trebuie să se țină seama de anumite probleme ce privesc 

securitatea: elevii nu trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste; aplicaţia de 
evaluare trebuie să fie folosită doar de elevii care au un examen de susţinut. 

Următoarele produse software pot veni în sprijinul creării și aplicării de teste on-line: Google Forms, 
Hot Potatoes, Question Mark, Random Test Generator Pro, Hosted Test.com. Situri de testare utile: 
http://www.brainbench.com ; http://www.universaltests.com/; ECDL – European Computer Driving 
Licence - http://www.ecdl.org.ro/ ; http://www.wordwallnet.ro ; http://kahoot.it 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 
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Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea trebuie să explorăm 
și să permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- https://www.noi-orizonturi.ro/ - Cum facem evaluarea online? Pedagogia mai întâi, apoi 

pedagogia, Andreea Văsi 
- https://profs.info.uaic.ro/ - Metode de testare on-line, Mihaela Brut 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
SCOALA PRIMARA SIMILA 

PROF. INV. PRIMAR: BINGA MIHAELA 
 
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile cadrului didactic. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

Am ales ca metoda de evaluare: 
5. Portofoliul - este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai 

lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). 

Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.” (Radu, 
2000, 226). 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea progresului 
în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an şcolar 
sau chiar ciclu de învăţământ). 

Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66): 
„poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că ele este cel care stabileşte scopul, contextul, 

realizează proiectarea lui, formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii 
elevilor sau 

poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot alege anumite 
instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate, considerate semnificative din punct de vedere 
al calităţii lor.” 

Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”: fişe de informare şi documentare 
independentă, referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, pliante, prospecte, desene, colaje, 
postere, teme, probleme rezolvate, schiţe, proiecte şi experimente, date statistice, curiozităţi, elemente 
umoristice referitoare la tematica abordată, teste şi lucrări semestriale, chestionare de atitudini, înregistrări 
audio/video, fotografii, fişe de observare, reflecţii ale elevului pe diverse teme, decupaje din reviste, 
reproduceri de pe internet; liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări, hărţi cognitive etc.. 

Avantajele utilizării portofoliului: permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor 
produse care, de regulă, nu fac obiectul niciunei evaluări; evidenţiază cu acurateţe progresul în învăţare al 
elevilor prin raportare la o perioadă mai lungă de timp; facilitează exprimarea creativă şi manifestarea 
originalităţii specifice fiecărui elev; determină angajarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul 
evaluativ; permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev, dar şi a aspectelor ce pot fi 
îmbunătăţite; constituie repere relevante pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii; 
cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute; nu induc stări 
emoţionale negative, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor; facilitează 
cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea; dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc..♣ 
dezvoltarea competenţelor de comunicare; ♣ dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs; ♣ dezvoltarea 
capacităţii argumentative; ♣ dezvoltarea capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe; ♣ 
dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală; ♣ formarea şi dezvoltarea 
competenţelor metacognitive; ♣ dezvoltarea capacităţii de autoevaluare; ♣Contribuie la: 

Dezavantajele utilizării portofoliului: dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de evaluare 
holistică; riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc.. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BÎRSAN AYDA-ROXANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ROVINARI, GORJ 
 
 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, atât în ceea ce priveşte 

învăţământul tradiţional, cât şi pe cel online. 
 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații.  

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

 Testul ramane una dintre formele principale de evaluare. În momentul realizării structurii testului de 
verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, 
aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. După elaborarea testului acesta trebuie validat. 
Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară ceea ce este destinat să măsoare : Conținut: cunoașterea 
conținutului;  

• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme;  
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente;  
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare;  
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive;  
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți;  
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului.  
 Referatele și proiectele le putem folosi ca metode de evaluare online. Sau putem folosi clasicul e-

mail pentru transmiterea spre evaluarea acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, 
etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online de asemenea.  

 Evaluarea orala poate fi pusă în practică cu ajutorul comunicării video. Este foarte ușor de utilizat .  
 Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, în 

funcţie de aplicaţiile folosite. 
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 DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL 

TEHNOLOGIEI SI AL INTERNETULUI 
 

BIRSAN DANIELA 
 
 Activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetuluieste o forma de organizare a 

procesului didactic ce implica inlocuirea orelor de predare- invatare, care presupun prezenta fizica a 
prescolarilor/elevilorin sala de curs, cu activitati de studiu individual si activitati didactice in system online. 

 Mediul educational virtual- ansamblu de mijloace educationale digitale si de comunicare care asigura 
desfasurarea procesului educational prin activitati specific organizate prin intermediul tehnologiei si al 
internetului precum: 

- platforme digitale educationale sau destinate crearii si partajarii resurselor educationale deschise; 
- aplicatii destinate comunicarii prin intermediul tehnologiei si al internetului specifice 

dispozitivelor laptop, tablet, telefon, cu ajutorul carora se poate comunica in system de video-conferinta; 
- resurse informationale digitale-se refera la resurse educationale deschise de tip lectie, test, tutorial, 

disponibile pe platforme digitale educationale, precum si alte resurse de tip text, imagine, modele ce pot fi 
folosite in procesul educational; 

Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei si al internetuluisunt: 
- sincrona-desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, cu participarea simultana a prescolarilor, 

elevilor, a cadrelor didactice, eventualsi a parintilor/reprezentantilor legali; 
- asincrona- desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, in cadrul careia prescolarii/eleviisi cadrele 

didactice nu sunt conectati simultan; 
- mixta-desfasurata atat sincron cat si asincron. 
 Activitatile didactice prin intermediul tehnologiei si internetului vor urmari dezvoltarea 

competentelor elevilor, fixarea si consolidarea cunostintelor, educatia remediala, pregatirea elevilor pentru 
sustinerea evaluarilor si examenelor nationale.Se pot folosi, adapta si redistribui liber, tinand cont de 
drepturile de autor, resurse educationale deschise, material pentru invatare, predare, cercetare sau alte 
scopuri educationale, spre ex.: cursuri, proiecte de lectii, prezentari, carti, manual, chestionare, activitati in 
clasa sau in laborator, jocuri, simulari, teste, resurse audio sau video, puse la dispozitie in format digital sau 
fizic si la care exista acces liber. 

 In procesul evaluarii sarcinilor de lucru, se recomanda utilizarea unor tehnici de colaborare in perechi 
sau in grupuri mici, incurajarea elevilor sa aplice autoevaluarea si evaluarea reciproca.Sarcinile de lucru 
trebuie sa fie creative, sa nu conduca la oboseala emotionala, la reducerea timpului destinat unor activitati 
familiale, comunitare, inclusive a timpului destinat somnului, alimentatiei.Procesul educational al elevilor 
poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note, calificative, in conformitate cu legislatia in 
vigoare, utilizand instrumente specific de evaluare. 
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MODALITAŢI CLASICE ŞI MODERNE DE EVALUARE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BÎRSETE LIDIA 

 GRĂDINIȚA P. P. VESELIEI, GHERLA 
 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Procesul evaluativ poate fi totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor 
de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface. Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de 
operaţii care precizează: obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate; scopul și perspectiva evaluării, 
momentul evaluării; modalitatea de evaluare; modul de prelucrare a datelor și de valorificare a 
informațiilor; criterii pe baza cărora se evaluează 

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului, evaluarea online, constituie un mijloc util în realizarea 
proceselor evaluative, având ca obiective performanțele școlare. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 
cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de evaluare 
prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de 
urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în 
situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, 
culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare 
de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și 
dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața 
unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalități de 
perspectivă, finalități ce nu se pot concretiza imediat, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în 
colaborare cu alți factori, evaluarea este fragmentară, incompletă. Evaluarea însușirii este mai dificilă și 
permite doar prognoze pe termen scurt, deoarece vârsta copiilor nu permite evaluări cu diagnostic precis. 
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Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, migală, consemnarea răspunsurilor sau a observațiilor 
educatoarei. Îndeplinirea obiectivelor se realizează în mod direct, prin materializarea lor în comportamente 
observabile și măsurabile, ce presupun o definire riguroasă, indicarea prin descriptori de performanță a 
nivelului atins de preșcolari. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, 
turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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București, EDP.;  
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AUTOEVALUAREA  

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. BIRTAR DIANA 
LICEUL TEORETIC “ LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 

 
 Integrarea evaluării în structura activităţii didactice online de către concepţiile pedagogiei moderne 

determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii”. A evalua 
înseamnă a emite judecăţi de valoare, ceea ce presupune a te raporta la valori sau a face trimitere la un 
sistem de valori. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

 În învăţământ, evaluarea dobândeşte o anumită specificitate, având în vedere faptul că ac-tivitatea 
educaţională în ansamblul ei este orientată şi raportată la un sistem de valori. Cu alte cuvinte învăţământul 
îşi declară în mod clar priorităţile pentru un anumit sistem de valori, îşi justifică opţiunile şi preferinţele în 
raport cu anumite valori traduse în obiective. Aceste valori trebuie să şi le însuşească şi să şi le interiorizeze 
elevul, să le integreze în structurile sale de cunoaştere şi simţire, în conduita personală. 

 Din perspectiva abordării curriculare şi sistemice a procesului de învăţământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se 
realizează procesul de învăţământ, cu predarea şi învăţarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile şi 
instrumentele de evaluare online nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării: obiectul evaluării 
(ce se evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc. 

 În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, fa-vorizând autoreglarea, 
autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie statică, bazată pe control, exami-nare, sancţiune. În acest fel se 
poate ajunge la “învăţarea asistată de evaluare”. 

 Autoevaluarea in activitatile online 
O modalitate de evaluare in activitatea online, cu largi valenţe formative o constituie autoevaluarea 

elevilor. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale în 
procesul autoevaluării; cu acest prilej, elevul va înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii ce o are 
de rezolvat, modul în care efortul său de rezolvare a sarcinii este valorificat. Grilele de autoevaluare in 
activitaile online permit elevilor să-şi determine în condiţii de autonomie, eficienţa activităţilor realizate. 
Pornind de la obiectivele educaţionale propuse, grila de autoevaluare proiectată, conţine: capacităţi vizate, 
sarcini de lucru si valori ale performanţei. 

Autoevaluarea in orele online poate să meargă de la autoaprecierea verbală şi până la autonotarea mai 
mult sau mai puţin supravegheată de către profesor. 

 Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai multe planuri : 
profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, referitoare la rezultatele constatate; 
elevul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de participant la propria sa formare; îi ajută pe elevi 
să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite; 
cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă de propria activitate. 

 Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a 
elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a 
posibilităţii şi validităţii autoaprecierii elevului. Pe lângă această modalitate implicită a educării capacităţii 
de autoevaluare, profesorii pot dispune de căi explicite de formare şi de educare a spiritului de evaluare 
obiectivă. Iată câteva posibilităţi: 
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1. Autocorectarea sau corectarea reciprocă in activitatea online. Este un prim exerciţiu pe calea 
dobândirii autonomiei în evaluare. Elevul este solicitat să-şi depisteze operativ unele erori, scăderi, în 
momentul realizării unor sarcini de învăţare. În acelaşi timp, pot exista momente de corectare a lucrărilor 
colegilor. Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate prin note, 
constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în mod independent. 

2. Autonotarea controlată. În cadrul unei verificări online, elevul este solicitat să-şi acorde o notă, 
care este negociată, apoi, cu profesorul sau împreună cu colegii. Cadrul didactic are datoria să argumenteze 
şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor avansate. 

3. Notarea reciprocă. Elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrările 
scrise, fie la ascultările orale. Aceste exerciţii nu trebuie neapărat să se concretizeze în notare efectivă. 

 În concluzie, în domeniul evaluării școlare in activitatile online asistăm la un proces de îmbogățire a 
acesteia și tranziția de la manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe invatarea 
de catre elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoasterii.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR BIRTEA EMILIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ 

 
 Evaluarea unui elev înseamnă verificarea a ceea ce a fost învăţat, înţeles, reţinut; estimarea nivelului 

competenţelor sale; reprezentarea printr-o notă sau calificativ a gradului reuşitei unei producţii şcolare în 
funcţie de diverse criterii; a stabili valoarea unei prestaţii a sa; a pronunţa un verdict asupra cunoştinţelor 
sau abilităţilor sale; a-l situa în raport cu posibilităţile sale sau în raport cu ceilalţi; a situa produsul său în 
raport cu nivelul general; judecarea activității sau efortului acestuia în funcţie de anumite recomandări, 
precum și a nivelului de pregătire al său în raport cu anumite norme prestabilite. 

 În contextul situației actuale din țara noastră, în multe școli, activitățile de predare-învățare și 
evaluare trebuie să se desfășoare online. 

Evoluţia tehnologiei din ultimii ani a determinat apariţia şi dezvoltarea instrumentelor IT utile 
procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, care au devenit tot mai 
familiare profesorilor şi elevilor. Învăţarea prin e-learning este învăţare la distanţă într-un mediu 
educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode bazate 
pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-
learning se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în 
care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi 
adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea, cât mai ales a elevilor. 

Platformele educaționale oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-
evaluare, permit o adaptare la nevoile elevilor, care trec printr-un proces de formare, fie iniţială, fie 
continuă. 

Un rol deosebit de important îl are evaluarea. Evaluarea online/offline sau autoevaluarea, 
comunicarea sincronă sau asincronă, portofoliul digital, referatul, proiectul sunt metode de evaluare 
utilizate în învățământul online. Clasa virtuală sau webinarul este un alt instrument util în evaluarea online, 
în care profesorul poate comunica audio şi video cu elevii.  

Pe platformele educaționale există modalităţi variate de elaborare a testelor, cu tipuri diferite de itemi, 
care se pot afişa în ordine aleatoare în test şi cu date iniţiale diferite pentru utilizatori diferiţi, care permit 
definirea timpului de lucru – durata testului, elevul ştiind cât timp mai are până la finalizare, data şi ora 
când acest test poate fi susţinut, aspectele legate de permisiunea de a repeta susţinerea testului pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut testul şi care se 
obţin după aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite 
statistici şi multe altele. În aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul 
care poate afecta nota acordată.  

În activităţile de evaluare, pot fi generate rapoarte ale notelor, atât pentru fiecare elev sau pe ansamblu 
pentru toţi elevii înscrişi la un curs, cât şi pentru fiecare dintre itemii care compun testul pentru care se face 
raportarea. 

În învățământul online este foarte importantă implicarea cadrelor didactice, dar și a elevilor, iar 
instrumentele pe care le folosim în procesul de evaluare trebuie să creeze o interacțiune umană 
semnificativă. Toate instrumentele pe care le folosim sunt bune. Trebuie să explorăm atât noi, ca și cadre 
didactice, cât și elevii. 

Tehnologia îți permite să-ți exprimi creativitatea, iar cea mai bună dovadă a calității educaționale o 
constituie produsele elevilor. 
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PROIECT DIDACTIC 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR BÎRZU OANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU 
 
CLASA: a III-a  
PROSEFOR: BÎRZU OANA 
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 
 DISCIPLINA: Matematică  
 SUBIECTUL: Ordinea operațiilor/Probleme care se rezolvă prin metoda grafică 
TIPUL LECŢIEI: recapitulare de cunoștințe 
COMPETENŢE SPECIFICE:  
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu 

același numitor; 
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri folosind tabla 

împărţirii; 
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea 

de probleme cu raționamente simple; 
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000; 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
COGNITIVE: 
 OC1- să specifice ordinul unei operaţii matematice;  
 OC2- să precizeze ordinea efectuării operaţiilor în diferite tipuri de exerciţii (exerciţii cu operaţii de 

acelaşi ordin sau de ordine diferite); 
 OC3- să rezolve exerciţiile și problemele propuse, respectând ordinea operaţiilor şi folosind corect 

parantezele învăţate; 
 OC4- să descrie etapele rezolvării unei probleme cu ajutorul metodei grafice; 
 OC5- să redacteze planul de rezolvare pentru diferite tipuri de probleme; 
 OC6- să compună probleme pe baza unor reprezentări grafice date. 
 
PSIHOMOTORII: 
OM1- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei; 
AFECTIVE: 
OA1-vor manifesta interes în formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de cei din jur. 
STRATEGII DIDACTICE: 
 
• Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele, 

problematizarea; 
• Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, platforma zoom, PPT, youtube; 
• Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea 

mediului, Arte vizuale și abilități practice, Dezvoltare personală 
• https://youtu.be/lzuPqhYnsKE 
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Evenimentele 
lecției 

Ob. 
op. 

Conținutul activității instructiv-educative Resurse 
materiale/proce-
durale 

 
Captarea atenției 
 
 
 
 
 
 
 
Anunțarea temei 
și a obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificarea 
temelor pentru 
acasă şi 
cunoştinţelor 
anterioare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2 
 
 
 
 
 

 
Rebus 
 
Elevii vor descoperi în careu patru cuvinte : ordinea, 
operaţiilor, metoda, grafică. 

Anexa 1.docx

 
 
Plecând de la cele două planşe, voi preciza subiectul lecţiei şi 
obiectivele operaţionale urmǎrite: „Astǎzi vom recapitula 
împreună noţiunile legate de cele patru operaţii matematice şi 
ordinea efectuării lor în diferite exerciţii şi ne vom aminti 
cum se rezolvă diferite tipuri de probleme prin metoda 
grafică ; veţi lucra în individual şi pe echipe; sarcinile voastre 
vor fi diverse: să precizaţi ordinul operaţiilor matematice şi 
ordinea efectuării lor în exerciţii cu şi fără paranteze, să 
rezolvaţi exerciţii, respectând ordinea operaţiilor, să descrieţi 
etapele de rezolvare ale unei probleme, să rezolvaţi probleme 
prin metoda grafică, să completaţi o fişă de lucru, să 
participaţi la diferite jocuri . 
Vom verifica împreună rezultatele celor trei exerciţii care le-
au avut temă. 
Verificarea cunoştinţelor anterioare 
 
Voi cere elevilor să spună care sunt cuvintele care le vin în 
minte când citesc planşele; astfel, vom completa ciorchinele 
cu informaţii despre ordinea operaţiilor şi metoda grafică. 
Pentru a completa planşele, voi adresa elevilor următoarele 
întrebări: 
 Care sunt cele patru operaţii matematice? 
 Care este ordinul acestora?  
 Care este regula de rezolvare a exerciţiilor cu mai multe 
operaţii, atunci cand operaţiile sunt de acelaşi ordin? Dar de 
ordine diferite? 
 Câte feluri de paranteze cunoaşteţi? Cum se procedează 
când le întâlnim în exerciţii? 
 Care sunt etapele rezolvării problemelor prin metoda 
grafică? 

Anexa 2.docx Anexa 3.docx

 
Exerciţii orale de antrenament: 
•Aflaţi jumătatea numerelor: 24, 60, 88, 240; 
•Aflaţi sfertul numerelor: 16, 444, 28; 
• Aflaţi câtul nr. 54 şi 9;63 şi7; 72 şi8  
•  Află numărul cu 6 mai mare ca 60. 
• Află numărul cu 6 mai mic ca 60. 
• Află numărul de 6 ori mai mare ca 60. 
• Află numărul de 6 ori mai mic ca 60. 
• Calculează suma dintre produsul numerelor 3 şi 5 şi câtul 
numerelor 80 şi 8. 
 
Probleme cu o singură operaţie care se pot rezolva oral: 
„Ioana avea 75 de răsaduri de roşii. A plantat 3 straturi a cate 
15 răsaduri de roşii. Câte răsaduri i-au rămas neplantate?” 

 
 
 
Observația  
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
Explicația 
Caiete de lucru 
Activitate frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul  
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
Explicația 
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Dirijarea învățării 
 
 
Obţinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback 
 
 
 
 
 
Evaluare 
 
 
 Asigurarea 
retenţiei și transfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
OC2 
OC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC4 
OC5 
OM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elevii vor rezolva exercițiile propuse din PPT. 
 

exercitii.pptx

 
 
 Elevii sunt împărțiți în 6 grupe a câte 5 elevi. Reprezentantul 
fiecărei grupe rostogoleşte cubul și alege fișa de lucru care 
corespunde feţei de deasupra a cubului.  
1. Descrie 
2. Compară 
3. Asociază 
4. Analizează 
5. Aplică 
6. Argumentează 
 
Amintesc regulile lucrului în echipă. Fiecare trebuie să 
contribuie la realizarea sarcinii. 

Anexa 4.docx

 
Voi cere ca reprezentanţii fiecărei grupe să prezinte, pe rând, 
sarcina pe care au avut-o de rezolvat. 
 
 
Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 
participare la lecţie. 
https://youtu.be/lzuPqhYnsKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
Activitate frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 
problematizarea 
 
 
 
 
 
Explicația 
Activitate individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
Explicația 
Activitate în echipă 
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 ANEXA I  
 
Litere încurcate  

D E M F I N J Z X V W 

O P E R A Ţ I I L O R 

 R E T H K L Ţ Ă S L D 

I F O O R D I N E A F 

E G D M N B H R T K E 

Y H A G R R I T F O E 

D P F K O W U O W S O 

N T G R A F I C Ă G L 

 
Rezolvare : 
ORDINEA OPERAŢIILOR ; METODA GRAFICĂ 
D E M F I N J Z X V W 

O P E R A Ţ I I L O R 

R E T H K L Ţ Ă S L D 

I F O O R D I N E A F 

E G D M N B H R T K E 

Y H A G R R I T F O E 

D P F K O W U O W S O 

N T G R A F I C Ă G L 
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 ANEXA 2  
 
CIORCHINELE 

 
 

 ANEXA 3 
 
 

 
Cubul  
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1. Descrie  
 
Descrie etapele rezolvării unei probleme prin metoda grafică. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
2.Compară rezultatele: 
 
Se dau numerele A şi B. Află numerele şi apoi compară-le: 
A = (238 x 4 - 781) – (252 - 198)  
B = 400 – 2 x 10 + (650 + 310):3 
 
 A B 
 
3. Asociază  
Asociază datele problemelor cu reprezentarea grafică corespunzătoare. 
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4. Analizează  
 
Analizează datele, apoi rezolvă problema. 
 
Diferenţa a două numere este 45, iar câtul lor este 6. Care sunt numerele? 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 

 
5.Aplică 
 
Compune o problemă după desen. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............... 

 
6. Argumentează : 
 
Adevărat sau fals? 
 Într-un exerciţiu fără paranteze, în care apar operaţii de ordine diferite, acestea se efectuează în 

ordinea în care sunt scrise. 
 
 Următoarea problemă se poate rezolva printr-un exerciţiu, astfel: 
 Bunica cumpără 3 cofraje cu câte 30 de ouă fiecare. Ea consumă câte două ouă în fiecare zi a 

săptămânii, de luni până sâmbătă, iar duminică foloseşte 8 ouă pentru o prăjitură. 
Câte ouă îi mai rămân bunicii după o săptămână?  
 
 
 3 x 30 – (6 x 2 + 8)= 
 
 Pentru problema dată mai jos reprezentarea grafică este : 
 
 Diferenţa a două numere este 93. Află numerele ştiind că primul este de 4 ori mai mare decât al 

doilea. 
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ȘCOALA DE ACASA - MEDIUL ONLINE DE INVAȚARE 

 
PROF. BIȚAN ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,OPREA IORGULESCU”, CAMPULUNG 
 
 ,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 

 (Nelson Mandela) 
 
 Școala online a devenit o adevărată provocare pentru toți dascălii, aceea de a continua învățarea de 

acasă, utilizând instrumente online, menținând legătura cu elevii și încurajându-i să lucreze și să învețe 
independent. Începuturile au fost dificile, însă cu pași mici putem cuceri o lume mare.  

 Pentru a demara activitatea de învățare online, profesorii au fost nevoiți să studieze platformele de 
învățare, să obțină informații de la părinți pentru a face posibilă trecerea la desfășurarea activităților online. 
În urma informațiilor primite, aceștia și-au creat conturi de messenger, whatsapp și G-suite.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Dacă majoritatea elevilor din mediul urban au acces la învățarea online, despre cei din mediul rural, 

nu putem spune același lucru. Pentru cadrele didactice care își desfășoară activitățile în zone defavorizate, 
provocările au fost mai mari. Mulți dintre elevii care învață în școlile din mediul rural, provin din familii 
care se confruntă cu dificultăți financiare. Asigurarea cu dispozitive electronice care să le facă accesibilă 
învățarea online s-a făcut cu dificultate. Lipsa banilor, dar și a conexiunilor la internet au mărit prăpastia 
între elevii din mediul rural și cei din mediul urban. 

 Și totuși școala a trebuit să continuie. Creativitatea cadrelor didactice care predau în astfel de școli a 
fost pusă la grea încercare. Stimularea și menținerea interesului pentru activitățile desfășurate în mediul 
online au constituit o altă provocare, dar și realizare. Acestea au structurat conţinutul educaţional astfel 
încât să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere, au dat teme la disciplinele de bază și i-au 
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îndemnat pe elevi să citească, au monitorizat ulterior realizarea temelor fiecărui elev, prin postarea și 
evaluarea acestora pe Whatsapp sau Messenger, cu feedback aplicat și încurajări pe proces. 

 Acolo unde nu s-a putut preda prin intermediul platformelor puse la dispoziția cadrelor didactice de 
diferite instituții sau ONG-uri, fie pentru că elevii și părinții acestora nu dețin competențele digitale 
necesare pentru a a se conecta și crea conturi, fie din cauza lipsei dispozitivelor electronice care să le permită 
accesul acestora la aceste platforme, s-au recurs la rețelele sociale (facebook, WhatsApp, messenger) și 
astfel școala a continuat de acasă. Cadrele didactice au fost nevoite să ia legătura telefonic cu unii elevi și 
să lucreze individual cu aceștia. Iar unde s-a reușit, elevii au fost ajutați să se familiarizeze cu platformele 
indicate. De asemenea, au depus un efort enorm pentru ca elevii să fie menținuți în contact cu activitățile 
de tip școlar. De multe ori părinții, mai ales la clasele primare, au fost nevoiți să se alăture acestora și să se 
implice mai mult în derularea activităților de predare-învățare-evaluare. Aceștia au ajuns să cunoască și să 
recunoască munca pe care o realizează un învățător. În această perioadă de grea încercare legătura cu familia 
s-a consolidat.  

 Sperăm să continuăm colaborarea cu aceștia în mediul online și după perioada de pandemie. Pe viitor 
vom continua să aplicăm la clasă ceea ce am învățat în această perioadă și să menținem o legătură mai 
stransă cu familia prin intermediul tehnologiei. Prin utilizarea elementelor multimedia şi a învăţării 
interactive, am observat o creştere a motivaţiei pentru studiul individual, asigurându-se astfel succesul 
şcolar.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 BIZGANU LAVINIA FLORI  

 PROFESOR LA ŞCOALA GIMNAZIALA GURA-PADINII, OLT 
 
 Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 

problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 
mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai 
face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu 
surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor 
comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar 
trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând 
pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să devină achiziții importante 
pentru progresul societății. 

 Din primele clipe ale stării de urgență, declarate în țară, MECC a îndemnat cadrele didactice și toată 
comunitatea educațională la responsabilitate și solidaritate. Majoritatea lor au susținut inițiativa „Fii 
responsabil: clasa ta e acasă”. Toate instituțiile de învățământ au fost îndemnate să organizeze un 
management eficient al procesului educaţional de la distanţă, fiind utilizate din plin resursele tehnologiilor 
informaționale și comunicaționale. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Aplicația SKIPE se poate folosi pentru realizarea de conferințe video în care profesorul sa predea 
elevilor ca într-o sală de clasa. Se poate de asemenea crea o aplicație asemănătoare cu SKIPE, sau o 
platformă online care sa aibă aceleași caracteristici. 

 Teleşcoala ar trebui extinsă pentru toate clasele, cu discipline diversificate și care să aibă formatul 
unei ore obișnuite. Digitalizarea e o metodă bună de recuperare, însă nu asigură 
incluziunea educațională, pentru că nu toți elevii au acces la astfel de mijloace.” Cadrele didactice sa facă 
video-uri în care sa predea lecția, iar prin mesaje sa fie cerute explicații, în caz de nevoie. În ceea ce privește 
evaluarea, proiecte trimise pe mail sau poze, în caz ca sunt proiecte pe coli colorate/de hârtie + evaluare pe 
prezenta la cursurile online și pe ascultat oral, în privat, cu fiecare elev. 

 Viziunea mea despre metodele de predare si evaluare pe care ar trebui să le punem în practică este 
că ar trebui să fie făcute niște aplicații prin care elevii vor fi supuși unor teste, partea teoretică să fie la 
început și după ce este parcursă sa fie dat în test, ar fi bine sa fie diferit la fiecare elev, si dacă elevul încearcă 
să intre pe alt site sau pe altă aplicație sa fie dat afară din aplicație, deoarece ar putea copia dacă intră pe alt 
site sau poate întreba pe cineva în mediul online si asta înseamnă ca nu a fost parcursă partea teoretică. 

 În concluzie, aș vrea sa închei această idee spunand ca înainte de a se găsi metode de predare si 
recuperare a orelor, trebuie sa fim oameni si să înțelegem ca perioada nu este una plăcută, iar elevii deja 
duc o lupta prin schimbarea mediului de viață si toata aceasta incarcatura, deși relativ utilă, ar putea sa le 
facă rău dacă este în exces. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
PROFESOR: BIZIC IONELA 

 
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. 

 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 
avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

 APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

 KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste 
interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează 
testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul 
de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt 
vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

 Pasii in realizarea unui test cu ajutorul aplicatiei „KAHOOT”.Veti intra pe kahoot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apasati pe butonul LOGIN din partea dreapta sus  
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Dupa ce va veti crea userul si parola pentru site, veti intra pe pagina voastra de profesor care va arata 
asa:  

 
Pentru a crea un test trebuie sa apasati pe butonul „CREATE” din bara de instrumente drepata sus 

marcat cu alb 

 
Apasati pe New Kahoot  

 
 Realizarea unui test la disciplina chimie in aplicatia “KAHOOT” 

1  2  

3  4  
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EVALUAREA ONLINE, O METODĂ NOUĂ ȘI LA 

ÎNDEMÂNĂ ÎN VREMURI PANDEMICE 
 

PROF. ÎNV.PREȘCOLAR: BLIDĂRAN CLAUDIA LIDIA 
GRĂDINIȚA P.P. GIROC 

LOCALITATEA: GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ 
 
De ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea se 
face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
 În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
  Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape:  
- verificarea,  
 - măsurarea  
- notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 
Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
* metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
* metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea cu ajutorul calculatorului. 
 
Evaluarea online poate avea două tipuri de răspunsuri: 
1. Răspunsuri “da/nu” (true/false)  
2. Răspunsuri multiple (multiple choice)  
 
Avantajele evaluării online: 
1. Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate  
2. Aplicabile în orice domeniu 
3.Susţinerea simultană de examene multiple  
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4. Prezentarea imediată a rezultatelor 
5.Identificarea studenţilor  
6.Evaluarea exclusiv electronică, fără a implica utilizarea de hârtie 
7.Securizarea aplicaţiei 
 
Dezavantajele evaluării online 
 1.Nu se pune accent pe creativitate  
2. Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor 
 Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
* Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creatiuve în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară 

Cjlujeană, Cluj-Napoca. 
* https://www.slideshare.net/ 
* http://www.didactic.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

ISTORIE - EDUCAȚIE SOCIALĂ 
 

PROF. BOBA CRISTINA STELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” ARAD 

 
Într-o perioadă extrem de dificilă atît pentru elevi cît și pentru profesori, rolul cadrelor didactice este 

extrem de important. Ne-am trezit puși în situația de a ne reinventa, de a găsi noi strategi de predare-
învățare-evaluare. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Platformele și aplicațiile disponibile online oferă posibilitatea de a realiza evaluarea în condiții foarte 
bune. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri 
• corecte, în caz particular toate sau nici unul. 
• Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
• formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 
• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri 
• posibile, şi anume, adevărat sau fals. 
• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. 
• Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. 
• Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
• Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 

corect sau incorect. 
• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de 
• răspuns într-o ordine corectă. 
• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 

coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 

Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Una din aplicațiile folosite în evaluarea cunoștințelor este : 

 
  

366



Cu ajutorul acesteia am reușit crearea de teste pentru evaluarea cunoștințelor la istorie, clasa a VIII-
a 

 
Evaluarea bazată pe proiect este o altă modalitate folosită în evaluarea cunoștințelor. Din experiența 

mea am observat că le place acest lucru, iar creativitatea manifestată este uluitoare.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR BOBE GABRIELA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VASILE” PLOIEȘTI 

 
După părerea mea, evaluarea se poate face și online cu ajutorul multitudinii de aplicații care au apărut. 

Cu siguranță este mai mult de lucru, dar dacă elevii se conectează la conturi create de profesor, acesta poate 
avea imediat o statistică a răspunsurilor și multe alte informații necesare în acțiunile întreprinse mai departe 
în procesul de învățământ. În contextul acestor schimbări, este esențial pentru profesorii să se echipeze 
pentru competențele digitale pe care urmăresc să le dezvolte la elevii lor. 

 Aceste aplicații nu sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. 
Problema e cum poate să facă acest lucru și cât de des ar trebui folosite. Este clar că noile condiții de 
învățare impun noi reguli și în evaluare. 

 Wordwall-ul poate fi utilizat pentru a crea atât activități interactive, cât și printabile. Majoritatea 
șabloanelor sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. Activitatile Interactive 
– pot fi redate pe orice dispozitiv, cum ar fi un computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Printabile - 
pot fi tipărite direct sau descărcate ca fișier PDF. Acestea pot fi folosite ca la activitățile interactive sau ca 
activități de sine stătătoare. 

Link: 
https://wordwall.net/ 
Spre exemplificare voi pune câteva linkuri cu activitățile de evaluare realizate de mine pentru elevii 

mei. 
https://wordwall.net/resource/2266262/adunarea-%c8%99i-sc%c4%83derea-numerelor-0-100-

match  
https://wordwall.net/resource/2562796/num%c4%83rul-necunoscut  
https://wordwall.net/resource/2296271/adunarea-%c8%99i-sc%c4%83derea-0-100 
https://wordwall.net/resource/2294573/recapitulare-grupuri-de-litere-%c8%99i-nu-numai- 
https://wordwall.net/resource/2487864/cuvinte-care-con%c8%9bin-k 
Pe lângă aceste teste folosind această aplicație putem evalua folosind și: 
1. Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) cu Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google Slides etc. 
2. Documentarea foto / video a unui proiect cu Quik, Stop Motion, Flipgrid etc. 
3. Realizarea unei colecții de texte / articole / bloguri cu Bookcreator, StoryJumper etc. 
4. Turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor și a muncii în echipă cu Padlet, Flipgrid etc. 
5. Auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online (foto, video, text) cu Padlet, Google 

Doc, Word Doc, Powerpoint, Google Slides, Mindmaps etc. 
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,,EVALUAREA ONLINE-MODALITATE DE CONCEPERE A STRATEGIEI 

DIDACTICE’’ 
 

EDUCATOARE: PROF. BOBOC SIMONA FLORENŢA 
GRĂDINIŢA CU P.S. NR.49, BRĂILA 

 
 Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii; 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 
conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ÎNTOCMIT, PROF. INV. PRIMAR BOBOESCU ELENA 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA, SECȚIA MOLDOVA NOUA 
 
 Etapele evaluării  
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 Forme de evaluare 
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
* metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
* metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare. 

 În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu 
folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării 
sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru 
a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
Programarea testelor la anumite intervale orare; 
Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau 

alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
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Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

 După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR 

 
 PROFESOR BOCAI CLAUDIA MARILENA 

 ŞCOALA ‘NICOLAE TITULESCU’, CARACAL, OLT 
  

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
 Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
 După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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 După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
 Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se 

potrivește conținutului dorit de noi. 
 Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

 Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. BOCŞA CRINUŢA 

 
 Procesul de învăţământ are caracter bilateral, în esenţă, implică doi actori fundamentali: profesorul, 

care este responsabil de organizarea, conducerea, îndrumarea, consilierea elevilor şi asigură predarea, 
instruirea, educarea şi evaluarea şi elevul, care este responsabil de învăţare, de autoevaluare.  

Aşadar, pornind de la această definiţie a învăţării, ne dăm seama că în această perioadă, profesori şi 
elevi deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a 
activităților profesionale şi sociale utilizând noi tehnologii, care au luat o amploare de neimaginat în urmă 
cu câteva luni. 

Procesul de învăţământ este totodată un proces interactiv: actanţii implicaţi în acest proces 
interacţionează, existând permanent espectaţii, solicitări şi răspunsuri, rezolvări de probleme individuale 
sau colective etc., se creează, totodată, situaţii de învăţare; se provoacă conflicte cognitive, se 
problematizează. 

 Mi se pare că tocmai această interacţiune lipseşte sau este foarte scăzută în învăţământul online. Nu 
ai întotdeauna feedback-ul aşteptat şi clar nu de la toată clasa. De aceea procesul de învăţământ, cu tot ce 
presupune el, trebuie adaptat noilor situaţii. În primul rând trebuie modificată programa şcolară, adaptată 
la noile modalitaţi de evaluare.  

Ştim că procesul de învăţământ este un proces cibernetic, cu autoreglare prin evaluare (diagnostică, 
formativă, sumativă, criterială, normativă), aşadar prin evaluare se reglează conţinuturi, comportamente ale 
elevilor şi profesorilor, metodologii şi mijloace, în raport de gradul de realizare a obiectivelor, de progresele 
obţinute şi de resursele disponibile utilizabile. 

 În cele ce urmează voi prezenta câteva din metodele şi tehnicile de evaluare folosite în această 
perioadă. Şcoala noastră a implementat platforma Google Teams şi din semestrul II al anului trecut o 
folosim descoperindu-i tot mai multe facilităţi. Primul mijloc pe care l-am folosit în evaluare au fost 
prezentările power-point. Elevii erau deja familiarizaţi cu aceste prezentări, realizând căteva împreună. 
Au mai învăţat acum să le urce pe platforma Teams şi să le modifice folosindu-se de instrumentele de pe 
Teams. Prin aceste prezentări elevul se implică direct în procesul învăţării, atât în timpul realizării lor cât 
şi în momentul prezentării, el fiind acela care structurează informaţia şi o trece prin filtrul gândirii proprii, 
astfel încât lucrările realizate au fost accesibile întregii clase. 

 Google Forms este o aplicaţie care permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a 
obține feedback, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de 
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 

 O altă aplicaţie folosită de mine este LearningApps. Aceasta se poate folosi indiferent de platform 
pe care lucraţi. Este o aplicație concepută pentru a sprijini procesele de invățare si predare prin module 
interactive, cu ajutorul acesteia putem să modificăm proces de educaţie şi de evaluare. Aceste module de 
învățare pot fi integrate direct in conținuturi de învățare, dar pot fi și concepute online de utilizatorii înșiși 
sau pot fi modificate.  

 LearningApps este un ajutor pentru profesori şi pentru elevi. Profesorul are posibilitatea să 
structureze materialul pe care doreşte să-l predea în cel mai bun mod, sau să se folosească de exercițiile 
oferite de colegi. Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât mai interactive şi atrăgătoare de însuşire a 
noilor informaţii. Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor prin descoperire şi mai 
ales prin interactivitate. 
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 Jocul didactic are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea capacităţii şi formarea 
personalităţii elevilor. Prin aceste aplicaţii noi ne folosim tocmai de această parte ludică a personalităţii 
elevului şi facem activităţile instructiv-educative mult mai relaxante, mai plăcute. 
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Comment évaluer à distance? 

 
Prof. Lucica BOCU,  

Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani 
 
Dans le contexte actuel d’un passage accéléré vers la formation en ligne, il est suggéré d’utiliser les 

modalités d’évaluation les plus familières, qui demandent le moins d’adaptation, qui s’appuient sur les 
pratiques déjà en place et qui sont en lien avec le contexte de formation. 

Dans l’intention de bien faire le choix d’une modalité d’évaluation à distance, il est recommandée de 
se laisser guider par les 4 réflexions suivantes: 

• est-ce possible de repondérer l’ensemble des activités déjà évaluées et d’annuler l’évaluation 
difficile à maintenir ?  

• favoriser les modalités d’évaluation alternatives avec lesquelles vous êtes déjà familières; 
• prioriser les modalités d’évaluation qui nécessitent peu de technologies;  
• prioriser des modalités d’évaluation qui n’ajouteront pas de stress supplémentaire aux étudiants, 

qui vivent des situations exigeantes.  
À partir de ces réflexions, l’enseignant est invité à consulter le tableau synthèse 5des modalités 

d’évaluation, qui propose des formes alternatives d’évaluation. Les modalités d’évaluation ne sont pas 
mutuellement exclusives et peuvent être combinées entre elles, selon les besoins et les intentions 
pédagogiques. 

1. L’autoévaluation, qu’est-ce que c’est? 
Une définition 
Selon Legendre, l’autoévaluation est le « processus par lequel un sujet est amené à porter un jugement 

sur la qualité de son cheminement, de son travail ou de ses acquis au regard d’objectifs prédéfinis et tout 
en s’inspirant de critères précis d’appréciation » (Legendre, 2005, p. 143). L’autoévaluation est donc en 
elle-même une démarche réflexive au cours de laquelle l’étudiant porte un jugement qualitatif sur différents 
aspects de son apprentissage à la lumière des objectifs poursuivis ou des résultats attendus. Il s’agit d’une 
démarche d’introspection qui aboutit, selon les résultats, à un réajustement (autorégulation) de sa démarche, 
de ses stratégies d’apprentissage. Il ne s’agit donc pas de juger sa propre compétence, mais de reconnaître 
ses forces et ses limites et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés. 

Il ne faut pas confondre l’autoévaluation avec l’autocorrection. En formation à distance, quand 
l’étudiant consulte les corrigés qui lui sont fournis, il procède à une collecte d’informations, il compare sa 
production ou sa performance avec celle qui est attendue. Il est engagé dans la régulation de ses 
apprentissages afin qu’il progresse dans le développement de ses compétences. 

Selon Leroux, l’autoévaluation est une modalité de l’évaluation formative comme la coévaluation et 
l’évaluation par les pairs. « Dans un contexte de développement de compétences de haut niveau qui 
nécessite la réalisation de tâches complexes, l’évaluation formative des apprentissages de l’étudiant vise 
une implication accrue de l’étudiant dans le but de permettre le développement de l’autonomie et une plus 
grande capacité d’autorégulation par l’étudiant. »6 Dans cette perspective, l’autoévaluation fait partie de la 
stratégie d’évaluation des apprentissages et elle est une habileté à développer 7. 

 
L’autoévaluation, une stratégie d’évaluation des apprentissages 
L’autoévaluation fait partie intégrante d’une stratégie d’évaluation des apprentissages et remplit une 

fonction formative. Elle apparaît à des moments stratégiques du déroulement du cours, notamment lors de 
la réalisation de tâches complexes en cours d’apprentissage. À ce titre, la planification des autoévaluations 
(et des instruments) doit se faire au moment de la planification des évaluations. 

Mettre en place de l’autoévaluation en formation à distance (FAD) pose quelques défis, dont celui de 
l’absence en temps réel du professeur dans une classe (obstacle à l’interaction) et celui du modèle 

5https://www.usherbrooke.ca/enseigner/fileadmin/sites/enseigner/images/alternatives_presentiel/evaluations/Tableau_modalites_eval_alternatives_faD.pdf 

6 Leroux, J. L. (2014). Évaluer pour faire apprendre. Dans Ménard, L. et St-Pierre, L. (dir.), Enseigner pour faire apprendre au collégial et à l’université (p. 333-353). Montréal, Québec : Chenelière Éducation/AQPC. 

7 Saint-Pierre, L. (2004a). Développer l’autonomie des élèves... Pourquoi moi? Comment? Pédagogie collégiale, 17(3), 23-28. Repéré à http://www.infiressources.ca/bd/recherche/pedagogie_collegiale/17_3/St-Pierre_Lise.pdf 
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d’encadrement par les professeur à distance dont les contacts sont plutôt limités avec les étudiants 
(obstacle à la rétroaction). 

Dans une démarche d’autoévaluation, l’étudiant en formation à distance évalue seul ses performances 
au regard d’objectifs prédéfinis et de critères précis d’appréciation afin qu’il prenne en charge la gestion et 
la régulation de ses apprentissages. Au besoin, il recourt à son professeur/tuteur. 

Des conditions de réussite de l’autoévaluation 
Les conditions de réussite de l’autoévaluation peuvent se lire comme suit : 
• elle se déroule à un moment stratégique du cours; 
• les étudiants connaissent les objectifs, la démarche, les performances attendues et les critères; 
• l’étudiant est motivé et s’engage à prendre du recul sur ses apprentissages; 
• les instruments sont adaptés, faciles à utiliser, mais suffisamment explicites pour permettre un 

jugement critique; 
 L’autoévaluation a une fonction formative et non sommative. En bref, l’exercice d’autoévaluation 

et la rétroaction qui s’ensuit ne sont efficaces que dans la mesure où l’étudiant prend les moyens pour 
réduire l’écart entre l’état de ses connaissances, de ses habiletés, du développement de sa compétence, et le 
niveau souhaité. Un outil d’autoévaluation devrait posséder les caractéristiques suivantes: 

• conçu simplement et clairement, il facilite l’utilisation par l’étudiant; 
• il favorise l’exercice du jugement critique; 
• il permet de constater l’écart entre la performance réalisée et celle qui est attendue; 
• il facilite la recherche de pistes et de moyens d’amélioration. 
2.L’élaboration d’une grille d’autoévaluation 
Voici en six points les étapes pour élaborer une grille d’autoévaluation: 
1. rédiger, à l’intention de l’étudiant, des consignes claires d’utilisation de la grille; 
2. choisir le ou les critères d’évaluation les plus pertinents pour permettre l’autorégulation des 

apprentissage; 
3. formuler des indicateurs observables (qualitatifs ou quantitatifs) et, au besoin, écrire des notes 

explicatives pour clarifier les mots utilisés; 
4. opter pour une échelle d’appréciation dichotomique, uniforme ou descriptive; 
5. formuler des questions qui favorisent l’autorégulation; 
6. soigner la mise en forme de la grille pour favoriser son utilisation par l’étudiant. 
La grille d’évaluation à échelle descriptive est la plus appropriée pour l’évaluation d’une 
tâche complexe8 en situation authentique. Elle s’élabore à partir de la ou des compétences du cours, 

de l’objectif intégrateur9 et de la tâche complexe d’évaluation à réaliser par l’étudiant. Elle est composée 
de critères et de descriptions qui correspondent respectivement à chacun des niveaux de performance. 

La grille d’évaluation à échelle descriptive peut être analytique (chaque critère est évalué séparément) 
ou globale (tous les critères sont évalués simultanément). La grille d’évaluation à échelle descriptive peut 
aussi être spécifique (se rattache à une tâche en particulier) ou générale (s’applique à un ensemble ou une 
famille de tâches). 
  

8 Une tâche complexe correspond à ce que l’étudiant doit accomplir en vue de développer la compétence du cours ou en démontrer la maîtrise. 
Elle implique un ensemble d’actions et se distancie d’une tâche trop procéduralisée (répétition d’actions) ou déjà automatisée. La réalisation d’une tâche 
complexe implique la mobilisation de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. À ne pas confondre avec un savoir-faire qui équivaut à une action plus 
élémentaire. 

9 L’objectif intégrateur est à atteindre au terme du cours. Il est formulé du point de vue de l’étudiant, comporte un verbe d’action et décrit un 
comportement observable. L’objectif intégrateur est propre au cours et est très près de la compétence visée par le cours, bien qu’il puisse être davantage 
contextualisé que l’énoncé de la compétence (Pelletier, 2004, p. 2-3). Pour référer à ce concept, d'autres termes peuvent être utilisés dans les 
établissements d’enseignement, tels que cible d'apprentissage, cible de formation, objectif terminal, etc. 
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 Élaboration d'un test: Grilles de conception d'une évaluation pour le français langue étrangère 

 
Retrouvez ces documents sur10 :  
 Étapes de conception d'une évaluation en fle (français langue étrangère) 
1. Étapes de conception d’une évaluation 
 Etape 1 – Portée et utilité de l’évaluation 
Pourquoi ce test spécifique est-il créé ?   2 Liste de vérification 

Etape 2 – Objectifs pédagogiques 
Connaissances à évaluer 
 En compréhension à l’écrit  
En production à l’oral 

Objectifs linguistiques  3 Liste de vérification 

Compétences à évaluer 
En compréhension à l’écrit  
En production à l’oral 

Objectifs pragmatiques 

Savoirs à évaluer Objectifs sociolinguistiques et socioculturels 
Hors évaluation Ce qui est considéré comme dépassant les limites de 

l’évaluation 
Etape 3 – Spécifications 
 3 Liste de vérification 
Lieu de passation Sur papier ; en laboratoire ; sur Internet ; sur téléphone 
Durée de passation 5 mn ; 1 heure ; indéfini 

10 https://www.researchgate.net/project/Developpement-professionnel-levaluation-en-FLE. Bruno Jactat , 8.11.2020 
 

Étapes d’élaboration du test 

. 
Public testé  

. 
Niveau de langue  

3. Type d’évaluation Diagnostique  Formative  Sommative 
4. Objectifs pédagogiques En compréhension  à l’écrit 

En production  à l’oral 
 A. Description des compétences à 

tester 
 

 B. Description desconnaissances à 
tester 

 

 C. Hors évaluation  
5. Support d’évaluation V/F  QCM  Items à relier  blancs à remplir 

Réponse courte  Évaluation de performance (grille d’évaluation)  
Auto‐évaluation  Évaluation entre étudiants 

6. Tâches à effectuer par la 
personne testée 

 

7. Durée de passation  
8. Lieu de passation  
9. Consigne  
10. Scénarisation  
11. Procédures de notation   
12. Procédures d’annonce des 

résultats 
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Structure Suite logique de l’unité pédagogique étudiée 
Types d’items V/F ; QCM ; blancs à remplir ; etc. 
Tâches écrire un texte court ; lire un passage ; etc. 
Présentation des consignes attentes ; clarté ; accessibilité (dys) 
Procédures de notation grille ; type de notation ; spécification préalable ; 
Procédures d’annonce des résultats individuel ; collectif ; rétroaction ; explications ; modèles 

; etc. Affichage ; envoi ; oral ; etc. 
Etape 4 – Concevoir les items 
1 Ecrire la consigne  4.1 La rédaction de la consigne 
2 Contrôle pendant conception Les instructions 
et le contenu adhèrent aux 4 principes ? 

fiabilité, viabilité, praticalité, washback ? 
 4.2 Liste de contrôle 

3 Contrôle après conception alignement, rigueur, précision, biais, notation. 
 4.3 Liste de contrôle 
 4.4 Calibrer la notation 

Etape 5 – Administrer le test 
Considérations  5 Liste de vérification 
Etape 6 – Corriger, noter et retour d'information 
Correction Notation 
Donner un retour d‘information 

ou ne pas corriger  voir document sur11 
types de notation 
recherche d’un effet pédagogique  6 Liste de 
vérification 

 
Retrouvez un exeple d’évaluation en ligne, niveau B1, CECRL- Tourisme en Côte d’Azur12 

 
Les grandes dimensions d’un test 
Les instructions et contenus adhèrent aux 4 principes fondamentaux de… 
a) Validité: 
Le test est-il en alignement avec l’objectif du cours?Par exemple, un test de grammaire donné dans 

un cours de communication orale n’est pas aligné avec l’objectif et le contenu du cours. 
b) Fiabilité:  
Le test permet-il d’évaluer tous les apprenants de manière équitable et constante? Tous les étudiants 

comprennent-ils les instructions? 
c) Praticalité: 
De quelles ressources avez-vous besoin pour ce test ? 
Combien de temps prend-il à préparer, à administrer, à noter, à suivre ? (follow-up) 
Les étudiants savent-ils sur quoi ils vont être testés ? 
Si un collègue administrait votre test, les étudiants auraient-ils des notes similaires? 
d) Effet pédagogique (washback effect): 
Quel est l’effet positif (éventuellement négatif) du test sur l’apprentissage? 
Les étudiants sont-ils sûrs de réussir s’ils préparent bien? 
Ont-ils des activités précises à mener pour préparer leur test? 
Ces activités sont-elles formatrices ? 
 

11 https://www.researchgate.net/project/Developpement-professionnel-levaluation-en-FLE,  Bruno Jactat , 8.11.2020 
12 Lucica Bocu, Tourisme en Côte d’Azur, Repéré à https://library.livresq.com/details/5f4a307e582a68cea7150478 
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3. Outil de questionnement pour la planification et la conception des évaluations d’un cours en 
formation à distance 

Afin de planifier l’ensemble des évaluations d’un cours et de concevoir les tâches et les outils 
d’évaluation correspondants, on doit tenir compte d’un grand nombre d’informations. Ce document 
présente un outil de questionnement qui regroupe ces informations et qui s’appuie principalement sur : 

o Le processus de l’évaluation et les déterminants de Cardinet (1975, cité dans Leroux et Bélair, 
2015); 

o Les critères de la scientificité : validité, fidélité, rigueur, transparence et fiabilité (Leroux et 
Bélair, 2015). 

Le présent outil de questionnement 13s’adresse aux concepteurs de formation à distance (FAD). Il 
permet notamment de concevoir des outils d’évaluation qui peuvent être utilisés par des enseignants qui 
ont le rôle de tuteurs qui accompagnent les étudiants dans leurs apprentissages et utilisent les outils 
d’évaluation qui leur sont fournis pour porter un jugement sur les apprentissages des étudiants et prendre 
une décision dans le but de leur attribuer un résultat final (une note).  

Pour élaborer un cours, le concepteur en formation à distance doit également se pencher sur le schéma 
de la fleur du questionnement didactique (Bizier, 2014) et, par conséquent, prêter une attention particulière 
aux cinq composantes (pétales Fig.1) de ce schéma et aux questions qu’il implique concernant les savoirs 
disciplinaires, les savoirs à enseigner, les rapports des étudiants aux savoirs, le matériel didactique et les 
stratégies d’enseignement et d’évaluation. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Source: (Leroux et Bélair, 2015, Figure 1, p. 67 
 

4. Profil de l’enseignant à distance: 
• -démontre des habilités en communication écrite et verbale en relation d’aide auprès des 

étudiants; 
• maitrise les technologies de l’information et de la communication; 
• -possède une bonne capacité d’adaptation et une connaissance minimale de former à distance; 
• -fait preuve d’une bonne maitrise de langue française. 
Les rôles de l’élève et ou de l’enseignant s’inscrivent dans une culture de collaboration, un rôle actif 

étant attribué à l’élève. Cette participation de l’élève à son évaluation est l’un des aspects le plus importants 
du Renouveau en évaluation. Les enseignants associent davantage leur rôle à celui d’un coach ou d’un 
entraîneur et d’un guide qui accompagne l’élève et qui facilite son apprentissage par différentes stratégies. 

 
  

13 Presentation de l’outil de questionnement, Repéré à https://evaluationfad.cegepadistance.ca/wp-content/uploads/outil-questionnement.pdf,  p.12-36 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: BODOR ANDRA-LAURA 

 
Zi de zi omul se confruntă cu problema evoluţiei mult prea rapide a tehnologiei care de multe ori ne 

face să ne simţim străini de lucruri pe care cândva aveam impresia că le cunoaştem foarte bine. Odată cu 
tehnica, societatea se dezvoltă şi vizează de la an la an formarea unei personalităţi cât mai creatoare şi 
independente, care să fie capabilă să facă faţă dinamicismului impus de societatea prezentă. Astfel omul 
devine un descoperitor continuu, care trebuie să înveţe să caute singur informaţia care să-i asigure 
răspunsuri la toate întrebările sale. 

Deşi noile tendinţe impuse în educaţie conduc dascălul şi implicit şi educatorul în a-şi schimba rolul 
de furnizor de informaţii în procesul de învăţământ în acela de coordonator al acestuia, lăsând locul 
privilegiat elevilor, respectiv copiilor, această tendinţă nu are destul impact asupra profesorilor, mulţi dintre 
ei nefiind prea dornici de-a schimba vechile metode si tehnici de predare – învăţare – evaluare, precum nici 
unele principii importante ce ghidează sistemul de învăţământ românesc. Această chestiune creează pentru 
copiii probleme în adaptarea lor în diferite cicluri de învăţământ, şi desigur are un puternic impact asupra 
proceselor psihice, îndeosebi asupra gândirii, care în loc să evolueze, rămâne de multe ori în acelaşi stadiu 
de le an la an. În acest sens, rezolvarea acestei probleme majore a sistemului de învăţământ ar avea mai 
multe căi, însă prima dintre ele consider că o reprezintă utilizarea unor metode care să schimbe vizibil 
activităţile din grădiniţă şi nu numai, mai ales dată fiind situația actuală, se impune utilizarea tehnologiei, 
a platformelor G suite, fapt ce are asupra copiilor un impact major şi este primul răspunzător de anumite 
comportamente şi cunoştinţe însuşite de copii. 

Metodele activ-partcipative specifice dezvoltării gândirii critice sunt una din categoriile metodelor 
active, ele susţinând că un punct cardinal al activităţilor educative ar trebui să îl constituie exigenţa de 
neutralitate critică. Respectiv tendinţa ca profesorul să nu le prezinte elevilor numai certitudini, adevăruri 
demonstrate sau cunoştinţe autentice, ci şi diverse opinii ale sale şi ale celorlalţi. Bunul mers al procesului 
de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că 
folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea copiilor, că însuşirea unor noi 
cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia cadrului didactic, de a căror cunoştinţe şi 
utilizare depinde eficienţa muncii educative.În acest context, este de semnalat importanţa acordată 
metodelor activ participative, cu caracter interactiv, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a 
explora şi de a deveni independent.  

Metodele de activizare a preşcolarilor (brainstorming, cubul, explozia stelară) utilizate în activităţi 
specifice, jocuri interactive- wordwall/ kahoot, conduc la atingerea de către copii a unor performanţe în 
comunicare, demonstrate prin: capacitatea de a percepe şi exprima în diferite moduri propriile emoţii şi 
idei, capacitatea de a recunoaşte, de a înţelege şi de a răspunde adecvat emoţiilor celorlalţi, capacitatea de 
a interacţiona cu uşurinţă atât cu copiii de vârstă apropiată cât şi cu adulţii. 

Utilizarea metodelor active brainstormingul, cubul, explozia stelară de către educatoare în cadrul unor 
jocuri interactive (on line), în mod constant, conduce la creşterea numărului de preşcolari care au însuşite 
comportamentele specifice vârstei în ceea ce priveşte comunicarea interpersonală şi intrapersonală. Pentru 
a obţine rezultate calitativ superioare se impune în condițiile date utilizarea unor metode, mijloace şi 
procedee eficiente, care să faciliteze realizarea sarcinii didactice în forme cât mai plăcute şi variate. Jocul 
didactic spre exemplu, nu e doar o metodă simplă utilizată în cadrul lecţiilor pentru relaxare, un banal şi 
empiric procedeu didactic, ci reprezintă uneori o strategie didactică pentru că este o modalitate de 
desfăşurare şi ameliorare a acţiunilor întreprinse în vederea realizării unui anumit scop. 

 Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfăşurării lui, copilul are ocazia 
să-şi aplice cunoştinţele dobândite în diverse tipuri de activităţi, să îşi exerseze priceperile şi deprinderile 
în cadrul unei activităţi plăcute, în care sarcina şi condiţiile de învăţare sunt stabilite de către educatoare, 
dar elementul ludic este prezent prin integrarea unor momente de surpriză, aşteptare, încercare a 
capacităţilor personale şi de întrecere între copii.Utilizând jocul didactic în procesul de predare-învăţare-
evalure, îmbinând ineditul şi utilul cu plăcutul, activitatea didactică devine mai interesantă, mai atractivă. 
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În vederea creşterii performanţelor în comunicare ale copiilor se recomandă dezvoltarea competenţele 
şi abilităţilor cadrelor didactice de aplicare inovatoare şi creativă a strategiilor didactice moderne şi prin 
implicarea continuă în propria formare şi autoinstruire. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

CONCEPTE GENERALE ÎN PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 
 

PROF. BOGDAN GABRIELA  
LICEUL TEHNOLOGIC ¨CONSTANTIN BURSAN¨ HUNEDOARA 

 
Metodele de predare au evoluat și s-au transformat de-a lungul timpului, păstrând întotdeauna bine 

definite rolurile emițătorului și receptorului. Vehiculul cunoașterii, canalul de transmitere a informației s-a 
încadrat într-un spațiu fizic: clasa, amfiteatrul, biblioteca, etc.  

 Secolul XXI a fost marcat de apariția noilor tehnologii. Avantajele oferite de tot ceea ce inseamna 
aplicații IT, Internet, tablete, telefoane inteligente, s-au reflecat în diversificarea modurilor de predare și în 
dinamica comunicării elev-profesor. Evenimentele sanitare rezultate în urma pandemiei Covid-19 au 
determinat schimbarea utilizării spațiului virtual. 

 Cele două spații, prezențial și virtual/online nu se exclud, se combină, însă predarea online are un rol 
semnificativ în ultimele luni ale anului 2020. 

 Unele dintre structurile informatice și didactice care favorizează și proporționează accesul la educație 
într-o situție de urgență sanitară sunt: 

• Calculatoare. Atât instituția de învățământ, cât și elevii au nevoie de unelte informatice suficiente 
care să le ofere posibilitatea predării unor ore de calitate. În multe țări europene s-au acordat subvenții sau 
ajutoare economice pentru cumpărarea de tablete pentru ca toți tinerii, indiferent de mediul socio-economic 
din care provin, să aibă aceleași drepturi la educație. 

• Conexiune la Internet. Este necesară o buna conexiune. Guverne din Europa au creat programe 
economice de includere a elevilor cu dificultăți în ceea ce privește plata unui seviciu de Internet.  

• Adaptarea unităților didactice la formatul online. Aplicații precum Microsoft Teams, Zoom, 
Meet, îmbină imagini, prezentări PowerPoint, chats cu interacțiunea in timp real între elevi și cadrele 
didactice. 

• Salvarea conținutului corespunzător fiecărei materii. Păstrarea documentelor in spațiul virtual, 
reprezintă o buna metodă pentru recapitularea conceptelor fundamentale. Fie ca sunt păstrate in Drive sau 
in cadrul diverselor aplicații folosite, comoditatea de accesa la orice ora, din orice loc o lecție, stimulează 
procesul de învățare. 

• Întrebările din chat. Reprezintă o oportunitate pentru elevii care în timpul orei, sunt timizi și nu 
întreabă sau pentru cei care recitind o lecție au noi întrebări. 

Importanța invățământului online constă în faptul că în situații de izolare fizică, educația poate 
decurge respectănd metodologia dezvoltată pentru fiecare curs școlar. Un aspect pe care acest tip de predare 
nu îl poate suplini, e contactul uman, relația pe care elevii o au cu colegii sau cu profesorii. Clădirea în care 
se găsește liceul sau gimnaziul, nu e doar un spațiu fizic, e un loc de întâlnire, realizare de activități 
complementare, acces la resurse cum ar fi carțile, revistele și calculatoarele din bibliotecă sau CDI. 

Evaluarea online se poate face cu examene tip test care se corecteaza cu un algoritm implementat în 
programarea aplicației folosite, examene orale în videoconferințe sau eseuri trimise online de către elevi. 

Din punct de vedere al învățământului din viitorul apropiat, un viitor poate incert, predarea online 
trebuie să coexiste cu cea tradițională și amândoua să se retroalimenteze pentru a se adapta noilor provocări 
socio-sanitare. Următoarele activități cheie ar putea îmbunătăți învățământul online: 

• Cursuri de dezvoltare a abilităților digitale pentru elevi și cadre didactice, dar și pentru părinți. 
Acordarea unor certificate digitale poate stimula participarea. 

• Consiliere psihologică pentru a se gestiona emoțiile si fundamentarea relațiilor interpersonale în 
predarea online. 

• Biblioteci școlare digitalizate care pot oferi cataloage online, activități multiculturale, cursuri de 
limbi străine. Competențele digitale pot fi evaluate prin cursuri bibliografice oferite de bibliotecari în 
colaborare cu profesorii. 
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• Crearea de mailuri instituționale care sa ofere accesul elevilor si cadrelor didactice la o rețea 
naționala de muzee, biblioteci, cinematografe și teatre online. După fiecare vizită online, se poate cere 
elevilor, o descrierea a activității pentru a o incorpora în evaluare continuă. 

• Promovarea realizării în rândul elevilor de eseuri și prezentări în echipă folosind canale de 
Youtube, Classroom sau aplicațiile anterior menționate. 

• Adaptarea ritmului in cazul fiecărui elev. În predarea online, trebuie sa personalizăm și să 
identificăm necesitățile educative pentru a putea folosi uneltele informatice de care nu dispunem într-o 
clasă ¨preCovid¨. Evaluarea se poate flexibiliza în concordanță cu orarul elevului, În învățământul dual, 
avem elevi care lucrează, o evaluare online în funție de orarul profesorului si al elevului, le poate facilita 
obținerea unor cunoștiițe temeinice și oportunitatea de a progresa. 

• Chiar dacă se poate vedea o ora online din orice loc conecatat la Internet, trebuie ținut cont că nu 
toți elevii au un mediu familial propice sau o cameră propie unde pot participa liniștiți în predare și evaluare. 
Măsurile politice și sociale trebuie să definească planuri de învățământ online care să ofere oportunități 
adaptate necesităților tuturor elevilor. 
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 EVALUARE FINALĂ ACTIVITĂȚI ON-LINE LA GRUPA MICĂ  

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BOGDAN ILDIKO 

 GRĂDINIȚA P. P. NR.3 PETROȘANI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI –  
Recunoaşte personajul! 
• Spune în ce poveşti ai întâlnit aceste personaje! 

• Povesteşte ce făcea Scufiţa roşie! 
• Colorează personajul îndrăgit! 

  

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE   MATERIALE 

 DȘ. Cunoașterea mediului 
  
Anotimpurile! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BkzJ4TR1fKo&fe
ature=share&fbclid=IwAR2pWgzQYUzRtqcmp8JHiH
AmRcbaUcv6hgBoepwbAnMSIsqxUDZYSyXJiww 

DȘ . Activitate matematică Poziții spațiale! https://www.youtube.com/watch?v=qkJKRdCnjsg 

 DLC. Educarea limbajului Recunoaște personajul! Prezentare ppt  
fișă 

 DEC.Educație artistico-plastică Personajul preferat! Desen, pictură -la alegere 

 DEC. Educație muzicală  
 ,,Micul solist!” 
 

Fiecare copil va cânta un cântecel preferat. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
BOJAN RODICA 

SCOALA GIMNAZIALA FARCASELE 
COMUNA FARCASELE, JUDETUL OLT 

 
Folosirea platformelor și aplicațiilor disponibile online ofera o larga paleta de tehnologii utile în 

predare și evaluare, dar accentul trebuie sa cada pe modul in care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită, aceasta din urma fiind prioritata in cadrul actului didactic. Experiența actuală ne ajută să înţelegem 
că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să 
se îndepărteze de noțiunea de evaluare privita in forma ei cea mai traditionala, poate, de la documentul 
Word, reprezeentat de o coala si sa ajunga la documentul electronic, folosind tehnologia pentru a-i ajuta pe 
elevi să devină autonomi în învățare. 

In privinta evaluarii, aceasta poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o 
persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: 
comunicarea prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor cum ar 
fi: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu 
răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ si temele scrise, participarea la discuţii online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de 
rol, teme colaborative, dezbateri sau portofolii. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (referidu-ne aici la abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi/sau probleme tehnice). Lucrul 
în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai 
mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt 
încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă 
aşteptărilor comunităţii si profilului adolescentului. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev 
în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu 
ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia 
şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi 
evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a 
evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate 
măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. Învățarea – și evaluarea – 
bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, creativitatea manifestată de 
copii fiind uluitoare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Dintre acestea, se remarca:Google 
Classroom (aici se pot purta discutii cu elevii, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente 
comentarii care se ofera elevilor), Google Jamboard ( un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri 
scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale), Google Forms (permite 
conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de 
participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări 
deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, 
oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns 
corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă 
dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații 
pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii 
pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
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calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru 
evaluare, ca o contribuţie la întregul proces de evaluare sau în vederea colectării, transmiterii şi administrării 
materialelor de evaluare şi resurselor. 
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UTILIZAREA RESURSELOR WEB ÎN PROCESUL DE PREDARE-

ÎNVĂŢARE-EVALUARE ON-LINE 
 

PROF. NICOLETA-MARIA BOJIN 
LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEŞ 

 
 
 In cadrul actului didactic desfășurat exclusiv on-line, resursele Web au devenit aproape 

indispensabile in predare, învățare si evaluare. Noile tehnologii oferă o gama variata de aplicații, metodele 
convenționale de predare având din ce in ce mai mult o alternativa viabila. Aplicațiile Web sunt mult mai 
complexe, accesibile si variate, astfel cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva 
click-uri. Dezvoltarea tehnologiei informației si comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a 
învață. Astfel putem observa ca ne îndreptăm spre o revoluție in educație; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanta. Învățarea este orientata către persoana, 
permițând elevilor sa-si aleagă conținutul si instrumentele corespunzătoare propriilor interese. Putem spune 
ca acest tip de resurse reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne. 

Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare si nu 
numai. Web-ul asigura elevilor un pachet variat de informații științifice fiind incluse in baze de date, 
biblioteci online, etc. Atât profesorii cat si elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-
ului sau site-uri de socializare. Aceștia pot organiza excursii virtuale in muzee de arta sau știința, in centrele 
de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrări online 
acestea fiind vizualizate si evaluate fie de cadrele didactice, fie de colegi. Clasa este acum un mediu virtual 
de învățare iar aceasta nu mai este determinata de timp si spațiu. Lecțiile on-line pot prezenta același 
conținut si pot fi dezbătute la fel ca si lecțiile “convenționale”. Avantajul este însă faptul ca aceste lecții pot 
fi accesate oricând si oriunde. In condițiile unei motivații suficiente, orice student care are acces la un 
calculator poate obține o educație cel puțin egala cu unul care beneficiază de un program tradițional. 
Învățământul bazat pe resurse Web prezinta numeroase avantaje fata de învățământul tradițional. Cursanții 
își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese si pot accesa informațiile la propriul 
nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sala de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera 
procesul de învățare sau îl pot încetini. De asemenea acest tip de învățare permite atât elevilor cat si 
profesorilor sa interacționeze într-o comunitate on-line fără a fi prezenți in același loc sau timp. Elevii au 
posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție fără a mai fi implicați emoțional. Spre 
exemplu într-o discuție on-line, elevii introvertiți tind sa fie mai activi din mai multe motive. In mediul 
virtual, inhibiția cauzata de aspectul fizic este diminuata. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea 
cognitiva, pentru adaptarea, corectarea si prezentarea ideilor fără distratori din afara. Ei nu trebuie sa 
concureze cu extravertiții din punct de vedere emoțional, care tind sa domine sala de clasa intr-un timp 
relativ scurt. Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-
uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si video in clasa sa virtuala. Astfel elevul devine 
un „căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). CBT (Computer Based Training) 
sau educația cu ajutorul calculatorului este mult mai eficienta decât modalitatea clasica de predare, elevii 
având acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre deosebire de metodele tradiționale de 
predare in care aveam prezenta doar opinia profesorului de curs. Fără îndoiala accesul factorilor implicați 
in activitatea educaționala la resursele web cresc calitatea procesului de învățământ. Internetul este aproape 
indispensabil atât pentru elevi cat si pentru profesori. Acesta îmbunătățește procesul de predare-învățare, 
ajuta la transmiterea informațiilor de către profesori si la asimilarea acestora de către elevi. 

Cele mai populare aplicații utilizate in acest domeniu sunt cele de desen sau prezentare, organizare, 
calcul tabelar, navigare pe web, aplicații de pregătire pe computer, e-mail, site-uri de socializare. Studiile 
realizate in ultimii cinci ani in si analizele OECD la nivel global demonstrează ca utilizarea TIC in educație 
contribuie într-o mare măsură la îmbunătățirea rezultatelor acestora. Cu toate acestea, mulți profesori, fie 
ca prefera metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenta generala fata de noile tehnologii, resping 
dinamizarea orelor si stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului si tuturor celorlalte 
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instrumente asociate. In concluzie, deși învățământul prin intermediul resursele web prezinta numeroase 
avantaje fata de învățământul tradițional, putem afirma faptul ca nu întotdeauna metodele de e-learning sunt 
cele mai eficiente. Este evident faptul ca numărul utilizatorilor de resurse web este in ascensiune iar odată 
cu aceștia si calitatea învățământului creste. Putem remarca de asemenea valentele benefice pe care 
internetul le are in predarea, învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare si faptul ca nu mai exista multe 
domenii in care resursele web sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. 
Învățământul de tip e-learning câștigă teren in fata celui tradițional iar elevii aproape ca asociază internetul 
cu un veritabil profesor. 
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE. 

 
PROF. BOLOGAN ELENA 

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 DRĂGEȘTI,  
COM. DRĂGEȘTI, JUD. BIHOR 

 
În mod curent prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces 

de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor precum şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului de 
predare-învăţare. Astăzi, evaluarea reprezintă mai mult decât un process final sau paralel cu învățarea, un 
act ce se integrează organic în procesul de învățare, creând relații interactive și circulare. La nivelul 
procesului de învățămâmt interesează atât desfăsurarea evaluării didactice, cât și formarea și dezvoltarea 
capacităților de autoevaluare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Profesorii care caută modalități de integrare a 
tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului 
din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o 
multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie 
adoptate în diverse instituţii educaţionale.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis.Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Instrumentele de evaluare si comunicare cu elevii sunt diverse: 
-Google Classroom: locul unde putem discuta cu elevii ( Meet -video chat, inclus gratuit acum) E 

locul unde pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor 

- Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
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la alegere au răspuns corect sau nu.. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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VIAȚA REALĂ ȘI MEDIILE VIRTUALE DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR BONCEA NICULINA MARIA  

 LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU” 
 CLUJ NAPOCA, CLUJ 

 
 Principala provocare a TIC (Tehnologiile Informației și Comunicării)* o reprezintă crearea unui 

mediu propice pentru învățare, implicit noile tehnologii /platforme care joacă un rol esențial în trecerea de 
la mediul de învățare centrat pe predare/pe profesor, la mediul de învățare centrat pe elev și care aduc 
definirea învăţării ca fiind acea activitate cu valoare psihologică şi pedagogică, condusă şi evaluată în mod 
direct sau indirect de educatori şi constă în însuşirea, transformarea, acomodarea, ameliorarea, 
reconstrucţia, fixarea şi reproducerea conştientă, progresivă, voluntară şi relativ interdependentă a 
cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor. În sens extensiv, învăţarea reprezintă un proces de 
achiziţie în funcţie de experienţa, datorită căruia anumite activităţii psihice sau conduite se formează ori se 
modifică sub influenţa condiţiilor repetitive şi variabile ale mediului. 

În psihologia actuală, noţiunea de învăţare umană desemnează, în general, “achiziţii de comportament 
nou”, “modificări în comportamentul existent al subiectului” sau „imbunătăţiri în efectuarea acţunii, 
obţinute îndeosebi, prin exerciţii pentru adaptarea sa nuanţată la mediu”. 

Dacă în trecut internetul era văzut ca un ,,lux”, azi nu mai este numai o opţiune la care se apelează 
doar pentru dezvoltarea personalităţii, ci este folosit la scara largă pentru comunicare şi învăţare, pentru 
informare şi îmbunătăţirea activităţii și calității vieții, fiind esenţial şi reprezentativ, contribuind la 
integrarea tuturor activităţilor dintr-o societate care până mai ieri era ancorată într-o realitate palpabilă, într-
o realitate de care ești la un clic distanță. Astfel, noul mediul /context de învțare oferă stimulare 
multisenzorială deoarece sunt implicate și alte forme de percepție, prezentările sunt multimedia, audio-
video, asigurând dezvoltarea întregii personalități și presupunând colaborare și cooperare, în contextul 
învățării în mediul artificial aducând resemnificarea conținuturilor învățării și pătrunderea în realitatea 
virtuală modelată de computer. 

 e-Learning-ul este ideea centrală a învățământului fundamentat este că elevul nu trebuie să vină 
constant la școală pentru a se instrui, ci școala vine la elev, cu toată oferta sa curriculară, elevul fiind 
considerat implicat în mod responsabil în propria sa formare. Pe de altă parte el face parte dintr-un grup, 
atât în plan real, grupul clasei, cât și în plan virtual, „clasa virtuală”, grupuri care impun un cod de conduită 
ce trebuie respectat. Platformele de cooperare on-line sunt gestionate de obicei de un robot de reguli care, 
imparțial și obiectiv, sancționează orice abatere de la normă. Rezolvarea sarcinilor presupune schimb de 
informații, de idei, partajarea documentelor cu celalalt, dialog și nu în ultimul rând satisfacția succesului ca 
o reușită comună.  

Dacă învățarea și evaluarea tradițională propune o asumare a sarcinilor, de tip individualist, egoist, 
învățarea/ evaluarea în online presupunea rezolvarea de sarcini de grup, implicând un model de solidaritate, 
competiția lăsând locul cooperării, iar dascălul devine un manager al activității de învățare a elevilor. 

Clasa virtuală (Virtual Learning Environment (VLE)) este special proiectată pentru a facilita 
managementul activităților didactice și de învățare ale elevilor în funcție de setările introduse de profesor, 
în calitatea sa de administrator al platformei, oferind oportunități de a posta documente, cursuri, date, 
resurse bibliografice, sarcini de învățare pentru elevi, forumuri și grupuri de discuții, chat-uri, mesagerii 
instantanee, diverse alte instrumente de comunicare audio sau video și instrumente de comandă și 
administrare. 

În timpurile actuale folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală 
lucrurilor, o soluţie firească la provocările situației specifice adresate învăţării şi a nevoilor elevilor în 
contextul ,,schimbărilor schimbătoare” . Intrepunerea cu procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare 
nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui tip de 
învățare/cunoaştere, profesorul fiind liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor tehnologii şi 
sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să rămână ,,activ” pe piața muncii. 
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Facilităţi şi avantaje rezultate după folosirea platformelor online  
  Platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul 

mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. 
 Administrarea utilizatorilor: urmărirea participării la cursuri, testarea şi evaluarea utilizatorilor, 

repartizarea de teme şi proiecte şi păstrarea rapoartelor pentru fiecare utilizator. 
 Punerea la dispoziţie de instrumente educaţionale suplimentare: bloguri, forumuri de discuţii, 

mesagerie electronică, bibliotecă electronică, etc. 
 Lecţiile virtuale pot beneficia de avantajele multimedia pentru a oferi utilizatorilor o vedere realistă 

asupra materiei predate. Pot fi utilizate mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de 
tip text. 

 Posibilitatea de a accesa conţinutul suportului de curs de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal. 

 În general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, 
vizionare şi interactivitate, astfel că folosirea metodelor pedagogice diverse susţine acest proces. 

 Prezentare cât mai concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 
  Conținutul informațional virtual la care elevii și profesorii apelează trebuie să fie de un înalt nivel 

științific și cultural, impunându-se astfel o selecție riguroasă a acestuia; 
 Profesorii trebuie să stăpânească un nivel decent de cunoștințe și abilități de utilizare a 

tehnologiilor informaționale și a resurselor virtuale de informație, pentru ai ajuta pe elevi să atingă 
standardele curriculare de performanță; 

 Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-evaluare care combină metodele pedagogice 
tradiţionale cu TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea experienţe care pot 
furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru un anumit elev nu numai la 
şcoală, ci şi acasă. Acest tip de învăţare ar putea deveni global, ar putea rupe graniţele formale ale ţărilor şi 
ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi şi meridiane diferite. În acest context, folosirea 
generalizată a învățării online este cea mai importantă realizare a acestui secol.  
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 EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE 

 
PROFESOR: GABRIELA BONDOR 

COLEGIUL NAȚIONAL I. VULCAN ORADEA 
 
Școala online....cine s-ar fi gândit acum un an că vom fi nevoiți să ne desfășurăm activitatea de 

predare exclusiv online? Cu siguranță nu mulți dintre noi, chiar dacă tehnologia a fost folosită si integrată 
din ce in ce mai mult in actul de predare. Și dacă la predarea, transmiterea cunoștințelor stăm bine, am prins 
repede, ne- am perfecționat, cum sa facem o evaluare eficientă este o adevărată provocare.  

Școala noastră folosește in perioada școala online platforma Google Classroom. Experiența actuală 
ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, implicarea este 
esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă. Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. In ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele 
metode de evaluare: 

• ESEURI: o metoda de evaluare potrivită mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 
într-un sistem online in vederea evaluării automate 

• TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri 
multiple aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg 
importanța evaluării și lucrează corect, individual fără să comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

• Evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
săptămâni.Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să 
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de 
evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, 
cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

• Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe 
platformă. Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea 
elevilor și știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că 
evaluarea are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata 
lacunele apărute si de a le corecta.  

• Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

• Probele orale : se poate face online pentru ca putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  
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Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE A ELEVILOR ÎN ONLINE  

 
PROF. BORANDĂ JANETA – VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 „ION JALEA”, CONSTANȚA 
 
 Evaluarea elevilor în online ridică anumite probleme în raport cu evaluarea față în față. Dacă 

evaluarea formativă are mai mult un caracter de autoevaluare, cea sumativă, care presupune notarea, trebuie 
să fie cât mai riguroasă și mai obiectivă. Din această perspectivă, se pune problema alegerii instrumentelor 
adecvate pentru fiecare din tipurile de evaluare utilizate. 

 Ca orice cadru didactic, începând cu luna martie, am căutat să mă informez și să mă instruiesc prin 
participarea la multiple activități online cu privire la evaluarea elevilor în noua paradigmă. Apoi a urmat o 
etapă de selecție a celor mai potrivite metode și instrumente, ținând cont de mai multe aspecte:  

Factori obiectivi și subiectivi Condiții de realizare a evaluării 

- dispozitivele utilizate de elevi - alegerea unor instrumente de evaluare care să poată fi 
instalate utilizate cu ușurință de pe orice dispozitiv: 
calculator/ tabletă/ telefon 

- accesul la internet  - alegerea unor instrumente care să nu necesite pași 
complicați de conectare 

- cunoștințele de informatică ale elevilor - alegerea unor instrumente ușor de utilizat de către elevi 
 
 O aplicație ușor de utilizat mi s-a părut Google Forms deoarece dă posibilitatea generării unui test diferit 
fiecărui elev: distribuie itemii aleatoriu, iar în interiorul fiecărui item cu mai multe răspunsuri, le generează 
tot în mod aleatoriu. 

 În plus, aceastei aplicații i se poate atașa o extensie, Quilgo, care asociază un anumit interval de timp 
pentru rezolvare, stabilit inițial de către profesor. Elevul poate vizualiza cronometrul în timp real, fiind 
permanent informat asupra timpului pe care îl mai are la dispoziție pentru rezolvarea și trimiterea testului. 
La expirarea termenului stabilit, elevul nu mai poate continua completarea testului, răspunsurile fiind 
înregistrate numai dacă le-a trimis înainte de terminarea timpului. De asemenea, profesorul poate vizualiza 
din această aplicație de câte ori elevul a părăsit pagina de test pentru a căuta informații pe internet. Totodată, 
această aplicație generează câte un link personalizat pe care profesorul îl trimite elevului pentru a intra și a 
rezolva testul. Acest link poate fi accesat o singură dată, elevul nemaiputând să îl reia. 

Construirea testului și transmiterea lui către elevi necesită însă mai mult timp din partea cadrului 
didactic, iar din partea elevului o adresă de gmail pentru a trimite mai ușor linkul de conectare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE UTILIZATE 
https://www.youtube.com/watch?v=f2aejnDjHE0  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 
 

PROFESOR: BORDEIANU MARIA ADINA 
UNITATEA DE INVATAMANT: G.P.P. „PRICHINDEL” SUCEAVA 

 
 Scopul evaluării progresului copiilor antepreşcolari în unităţile care oferă servicii de educaţie 

timpurie este acela de a orienta şi de a optimiza dezvoltarea şi învăţarea copilului în intervalul de la naştere 
la 3 ani. Evaluarea progresului copiilor antepreşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, 
respectiv a„Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei. 

 Programa şcolară pentru învăţământul preşcolar stabileşte orientarea generală în evaluarea nivelului 
atins de copii (evaluarea nu este cuantificată în note pentru acest nivel). 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii 
- evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi 
discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-
somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil.  

 Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, 
conversaţia, mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

 Măsurile ameliorative, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber 
de cadrul didactic. 

 Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale 
oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele 
logopedice inter-şcolare). 

 Este recomandată o evaluare finală cu durata de două săptămâni (fără a fi obligatorie) cu scopul de 
a evalua progresul global realizat de fiecare copil pe durata anului şcolar sau pe întreaga durată a 
învăţământului preşcolar. Recomandările oficiale sunt de a utiliza o varietate de metode de evaluare pe 
parcursul acestei perioade, fără limitarea la fişele de evaluare. Pe baza rezultatelor obţinute în această 
evaluare, cadrele didactice stabilesc strategia educaţională de aplicat în anul şcolar următor şi/sau fac 
recomandări pentru copiii gata să se înscrie în învăţământul primar. 

 Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese 
sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora dar și în Fișa de progres. 

 Încercând să pun în practică și să îmbin ceea ce am menționat mai sus legat de evaluare am creat 
anumite jocuri care să mă ajute să fac cât mai atractivă evaluarea atât pentru copiii ce participă fizic la 
activități, cât și pentru cei aflați în online, menționez că unitatea unde funcționez este în scenariul galben, 
ceea ce mă obligă în același timp, pentru o evaluare cât mai corectă să o prelungesc cu una sau două 
săptămâni dacă este cazul perioada de evaluare pentru a trece oarecum fizic cu tăți copiii prin această 
evaluare.  

Atașez cele două link-uri utilizate: Link-ul jocului creat de mine: 
https://wordwall.net/play/3050/409/175, https://wordwall.net/play/3079/578/921 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cerghiţ Ioan, Metode de învăţământ”, Editura “Didactică şi Pedagogica”, Bucureşti, 1977, p. 166 
METC, (2019), ,,Curriculum pentru educația timpurie”; 
Ţârcovnici Victor, Pedagogie generală, Editura „Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, p. 191 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 
 

 MATEMATICĂ CLASELE V-VIII 
 PROF. BORIUC VETURIA 

 
 Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât profesorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

 Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial 
al elevilor? 

Clasic versus virtual 
Eram obișnuiți cu toții să vină copilul de la școală și să-l întrebăm: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar acesta 

scotea, mai timid sau mai încrezător, foaia cu evaluarea și astfel noi, părinții, deveneam o parte din acest 
proces de evaluare. Puteam să aducem laude, să încurajăm, să căutăm a înțelege și apoi să luăm măsurile 
potrivite.Brusc această obișnuință a dispărut – din cauza mutării în mediul online a educației și, implicit, a 
evaluării. 

Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către 
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se 
simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți. 

Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare 
Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare 

online. 
1. Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 

nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 
2. Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate 

automat, așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 
3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru 

părinte. Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul 
poate fi ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi 
depunctat sau a fi nevoit să predea un test incomplet. 

4. Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. 
Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 

Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale? 
Este o întrebare pe care mulți părinți și-au adresat-o. Dar, odată cu primele rezultate ale unei evaluări 

digitale, multe enigme au fost înlăturate. Astfel, părinții au constatat că rezultatele evaluării vin singure 
către ei, datorită sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul educațional. Se pot purta 
dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) 
pot fi urmărite și de către părinte.Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente 
de evaluare. Astfel, percepția părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, 
deoarece vor fi implicați continuu în acest proces. 

Activitatea/Evaluarea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite 
în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
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sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale.  

 Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale 
online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții 
săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, 
pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi 
înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al 
publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea 
nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul 
online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 
comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin 
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic 
încărcat. 

În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare – care determină evoluția 
modernă și constructivă a școlii românești. 

 

401



 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE  
 

 PROF. BOȘCA MARINELA NICOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 
 MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa 

pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson 
 
 În cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, evaluarea este o activitate complexă prin care se 

precizează relația dintre conținut și obiectivele, scopul, momentul realizării, modalitățile și criteriile de 
apreciere ale procesului educațional în ansamblul lui. 

 Din punct de vedere tradițional evaluarea este considerată un act de măsurare a „cunoștințelor 
elevilor”, iar metodele tradiționale de evaluare erau axate pe „a învăța să știi”. Învățământul actual își 
propune realizarea de competențe care să permită elevilor rezolvarea în contexte diverse a problemelor 
specifice unui anumit domeniu al cunoasterii, își propune pregătirea viitorilor absolvenți pentru a se adapta 
unei societăți în schimbare, mai ales în ceea ce privește piața muncii în care întregul sistem este 
informatizat. 

 După cum bine se știe, începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și 
Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională, adică 
spre predarea online, ceea ce a necesitat un foarte mare efort din partea tuturor (profesori, elevi, părinți 
etc.). 

 Noua tehnologia ne-a pus la dispoziție un alt fel de sistem de predare-evaluare care se deosebește în 
mare parte de ceea ce știam noi până acum. Dar, totuși, experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Profesorii trebuie să se îndepărteze de 
la noțiunea clasică de evaluare, adică de la simpla foaie de test, și să treacă la documentele electronice, 
ajutându-i pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 În ceea ce privește materia pe care o predau, Limba și literatura română în gimnaziu, am identificate 
câteva metode de evaluare specifice pe care le-am aplicat în procesul de predare-evaluare online.  

 Una dintre aceste metode este Eseul liber, prin care am urmărit creativitatea, imaginația și 
originalitatea elevilor, dar foarte dificil de evaluat cu obiectivitate și destul de greu de implementat în sistem 
online în vederea evaluării autonome.  

 O altă metodă de evaluare pe care am folosit-o este Chestionarul, alcătuit din itemi cu alegere duală, 
cu alegere multiplă și itemi de tip pereche. Această metodă asigură o obiectivitate ridicată în evaluarea 
rezultatelor, măsurând rezultate ale învățării situate la niveluri cognitive inferioare, încurajând o învățare 
bazată pe recunoaștere, astfel de itemi neputând fi folosiți pentru cuantificarea unor rezultate de evaluare 
complexă.  

 Din nefericire evaluarea online este deficitară, nepermițându-ne obținerea unui feedback 
comunicațional real, ceea ce nu face comunicarea dintre profesor și elev autentică. 
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INSTRUMENTE DIGITALE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚILE ONLINE 

 
PROF. BOTA DELIA MARIANA  

G.P.P.STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
Într-o perioadă care ne pune la încercare din punct de vedere fizic, psihic și moral, copiii rămân 

marea bucurie și marea provocare. Cum ar trebui să ne organizăm, cum putem să-i implicăm pe 
copii în activitățile de învățare în sistemul online este o mare problemă mai ales în mediul unde copiii 
nu dispun de instrumente digitale. Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat 
schimbări majore nu doar pentru copii, ci pentru întreaga familie și pentru cadrele didactice, în egală 
măsură. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare). Beneficiile învățării de la distanță pentru 
preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor, activitățile sunt 
predate/evaluate prin diferite jocuri create de cadru didactic pe anumite aplicaţii, acestea sunt plăcute de 
către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – copil, 
limite care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice 
față-în-față nu se poate face virtual. 

Platformele educaționale online utilizate (Zoom, Meet) facilitează comunicarea în timp real între 
cadrul didactic și copiii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca 
fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, 
iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Alte dificultăți în realizarea 
activităților didactice la distanță pe care le-am întâmpinat au fost: lipsa instrumentelor pentru gestionarea 
clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu 
funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și 
atractive pentru toți elevii; lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Cele mai utilizate instrumente prin care am realizat evaluarea cunoștințelor preșcolarilor sunt: puzzle-
urile online pe care le-am creat pe www.jspuzzles.com, jocuri de asociere, de formare de perechi, ordonare 
pe grupe pe aplicația www.LearningApps.org, tabla interactivă Whiteboard, Liveworksheets, creearea de 
animații, slide-showuri, filmulețe pe https://www.pizap.com/. 

Evaluarea inițială joacă un rol important în susținerea și stimularea dezvoltării copilului iar părinții 
fiind partenerii noștri în educație au fost înștiințați de rezultatele evaluării și au fost discutate individual cu 
părinții (prin întâlniri folosind platforme online). Evaluarea inițială a fost realizată sub forma unor sarcini 
de lucru sau aplicații în cadrul unor activități diverse, care să vizeze toate domeniile de dezvoltare. 

Domeniul Științe - evaluarea pentru tema ,,Corpul meu” am realizat-o prin prezentarea copiilor pe 
platforma Zoom a unor imagini cu corpul omenesc: copiii au denumit părțile corpului, au reconstituit corpul 
omenesc. 

 Găsește părțile corpului! - joc creat cu ajutorul aplicației LearningApps, 
https://learningapps.org/display?v=p6axkztrj20. 

Familia mea – puzzle; Cerința: Dați clic pe imagini pentru a descoperi tabloul de familie. 
https://learningapps.org/12204820 

Igiena mâinilor - Joc de ordonare – Ordonează imaginile privind igiena mâinilor. 
Activitate matematică – PPT – Răspunde repede și bine! 
Sarcini de lucru: 1. Asociază cifra la cantitate 
 2. Spune câte obiecte trebuie să așezăm! 
 3. Mic – mijlociu – mare 
 4. Lung – scurt 
 

403

http://www.jspuzzles.com/
https://www.pizap.com/
https://learningapps.org/display?v=p6axkztrj20
https://learningapps.org/12204820


RĂSPUNDE REPEDE ȘI BINE!
ASOCIAZĂ CIFRA LA CANTITATE

SPUNE CÂTE OBIECTE TREBUIE SĂ AȘEZĂM! MIC – MIJLOCIU - MARE LUNG – SCURT

 
 
Domeniul Limbă și Comunicare – Ghicește cine este personajul? – prezentare PPT 
Spune mai departe! - repovestire pe baza imaginilor. 
Ghicește din ce poveste a venit? – LearningApps.org 
Ridichea uriașă - Ordonează corect imaginile din poveste  
Domeniul Om și Societate - Știu să mă comport! – 

LearningApps.org 
Așa da, așa nu! – comportamente pozitive și negative; Sarcini: 

Găsește imaginile în care copiii au comportamente pozitive! 
Strugurele – ruperea, mototolirea și lipirea hârtiei (formarea deprinderii de a rupe și mototoli hârtia; 

dezvoltarea mușchilor micii ai mâinii). 
Domeniul Psihomotric – copiii au inițiat diverse jocuri de mișcare în curte; au realizat mișcări pe 

anumite cântecele specifice vârstei de pe You Tube: Gimnastica pentru copii. 
Domeniul Estetic și Creativ – s-a realizat prin intonarea unor cântece învățate le grupa mică; picturi 

libere pe diverse teme folosind tehnicile învățate: dactilopictura, ștampilarea, suflarea petei de culoare. 
 În concluzie, indiferent de modul în care s-a realizat evaluarea (față în față sau online) rezultatele au 

fost înregistrate și apoi discutate cu părinții copiilor în vederea asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea 
pentru formarea unor competenţe noi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

  
ÎNV. BOȚAN MARILENA- CRINA  

LICEUL TEORETIC ,,GELU VOIEVOD” GILĂU CLUJ  
 
Când școala era la școala, mereu ne-am gândit și am declarat ca educația / școala ar trebui “să iasă” 

din spațiul clasei. Că nu e nevoie de tablă și cretă ca să predai. Dar niciodată nu m-am gândit la acest gen 
de evadare pe care o trăim acum. Și, dacă stau să mă gândesc bine, nu suntem noi cei care am evadat, noi 
suntem cei exilați - fiecare pe propria noastră insulă. Într-o derută generală. Preocupați să ne salvam. Sper 
că ne vom trezi din acest somn cât de repede. 

Școlile se transformă în organizații care învață. Aparent se întâmplă acest lucru gradat și nu în ritmul 
cerut de schimbările globale, dar este un început bun. Unele din rezultate, ar trebui să conducă la gândirea 
mai atentă a implementării politicilor educaționale. Unele țări au investit mult în reformele majore ale 
curriculumului, dar s-au văzut puține inovații la clasă. Determinate de pandemia de corona virus COVID-
19, școlile ca organizații care învață, cunosc în aceste zile o rapidă și transformatoare evoluție. Rămâne să 
măsurăm inovațiile create în această perioadă. 

Deși există în curriculum, învățarea abilităților care permit elevilor să reușească într-o lume unde 
inovarea este esențială, este puțin transpusă în practici de predare și învățare. Acest lucru este îngrijorător 
într-o lume în care inteligența artificială și robotica ar putea transforma rolul oamenilor în procesele 
productive și sociale. 

 ,,Evaluarea la distanță presupune accesarea de către utilizatori a unei platforme evaluator de tip LMS 
(Learning Management System – sistem de management al învăţării) prin internet sau intranet.Un sistem 
de management al învăţării (de obicei abreviat ca LMS) este o aplicaţie software pentru administrarea, 
documentarea, urmărirea şi raportarea activităţilor de instruire, desfăşurate în clasă sau ca evenimente 
online, programelor de e-learning şi a conţinutului educaţional. 

Mijloacele asincrone care au părut cele mai eficiente sunt: 
- Google Classroom – platforma cu clase virtuale unde se pot pota lecții și materiale, se alocă teme și 

se poate trimite feedback 
- Kahoot – program de chestionare tip concurs 
- Popplet – se poate realiza un ciorchine la subiect, de exemplu pentru o caracterizare 
- My Story Book – creator de carte simplist, perfect pentru nivelul primar. 
Avantajul acestor mijloace este că sunt diverse și foarte atractive. Chiar dacă necesită crearea unui 

cont sau logare, elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la 
maxim.Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau săcolecteze date 
pentru folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone.Cu ajutorul acestora, se poate face 
o evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul 
care are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: 

- Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de către elevi diferiți, de exemplu 
- Miro, o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în diferite formate 
- Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează pe loc 
- Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare 
- Whiteboard, o tablă albă pentru crearea de grafice în timpul predării 
- Facebook- messenger pentru dezbaterea unei teme. 
Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura că 

însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al ecranului și păstra 
întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate in scopul evaluării etc. Ambele categorii de instrumente 
electronice dezvoltă simultan un mănunchi de competențe extrem de utile, pentru unii elevi poate în timp 
mai scurt decât prin metodele față în față: competențele transversale, gândirea critică, simțul estetic, 
comunicarea în limba străină, independența în învățare, competențele de prezentare a unui discurs public, 
producerea de texte originale. Internetul oferă soluții pentru orice strategie didactică pe care, în clasa, 
profesorul o preferă și o aplică. Din păcate profesorii, deși își cunosc clasele foarte bine și nevoile fiecărui 
elev, ar fi avut nevoie de mai mult timp să le aprofundeze și să le adapteze, de aceea colaborarea și 
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împărtășirea de bune practici a fost neprețuită. De asemenea, sprijinul reciproc între profesori, părinți și 
elevi a fost esențial în această perioada dificilă, când pe lângă necesitatea desfășurării activităților online, 
toți participanții la educație au trecut prin stări emoționale deosebite. Personal, tocmai din acest motiv și 
pentru a marca o experiență absolut unică, printre sarcinile de lucru implicite din manuale, s-au numărat și 
invitații la creativitate sau reflecție pe tema pandemiei.  

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă 
oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru 
procesul de certificare și rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul 
elevilor, profesorilor. Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor 
volume mari de notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și 
în funcție de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - 
orală (expunerea liberă a elevului, conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise 
curente/la sfârșit de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, 
eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, proiecte, investigații, 
observarea și analiza activităților practice, a testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-
line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate și în 
mod adecvat un număr mare de răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor elevilor; - evaluarea poate avea 
loc într-un mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de feedback 
imediat..  

Și profesorii au nevoie de susținere. Pentru a face față noilor provocări induse de predarea la distanță 
este recomandabil pentru profesori să caute suport intrând într-o rețea /grup de comunicare profesională, 
sau un grup la nivelul școlii, să participe la webinarii și cursuri online care să le faciliteze utilizarea eficientă 
a noilor tehnologii/ platforme, metode de predare și să le întărească încrederea că educația este una din 
verigile cele mai importante în vreme de criză. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 AUTOR: BOȚÎRCĂ OANA MANUELA, PROF. LIMBA ENGLEZA 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, ARGES 
 
Evaluarea învățării elevilor este o componentă esențială a predării și învățării eficiente, iar aceasta s-

a schimbat mult in noul mileniu. Deși există ceva de spus pentru metodele de hârtie și creion de modă 
veche, noile tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această sarcină. 

Evaluarea este pur și simplu procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu elevii pe baza 
experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de 
îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare. 

Evaluările formative au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt utilizate pentru a determina 
cât de bine învață un elev materialul. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt permanente, consecvente 
și oferă feedback critic elevilor. 

Evaluările sumative sunt uneori denumite examen final și măsoară ceea ce a învățat studentul după 
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul dvs. susține obiectivele generale de învățare ale 
cursului. 

Evident, evaluările sunt mai mult decât simple note. Atunci când sunt semnificative și bine construite, 
îi ajută pe elevi să se pregătească pentru succes provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, a rezolva probleme și a comunica informații. 

Există o serie de practici pe care le puteți folosi pentru a evalua elevii în mod conștient. Cea mai bună 
metodă va varia în funcție de nevoile și obiectivele învățării. De exemplu, un test online va fi alegerea 
perfectă dacă obiectivul este să măsoare rapid achizitia de noi cunoștințe.  

Următoarele sunt exemple de evaluări care s-au dovedit a fi eficiente în mediul de învățare online. 
 Teste online 
Testele sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea sunt o modalitate excelentă de a angaja învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. Un beneficiu al testelor 
este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi randomizate, 
astfel încât testul fiecărui elev este unic. 

Testele online sunt ideale pentru măsurarea rezultatelor învățării unui numar mare de elevi. Deoarece 
fiecare elev susține același test, puteți compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli sau comunități.  

Un test online nerealizat poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o măsurare de bază 
a cunoștințelor existente ale unui elev. De asemenea, puteți încorpora un test de verificare a cunoștințelor 
într-un modul pentru a consolida conceptele predate în lecție sau puteți efectua un test gradat final la 
sfârșitul cursului pentru a evalua performanța generală a elevilor. 

 Întrebări deschise / Eseu 
Întrebările deschise sau de tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativă. 

Îi determină pe elevi să-și exploreze gândurile, sentimentele și opiniile, testând în același timp înțelegerea 
generală a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajează gândirea critică și este cel mai potrivit pentru 
evaluarea învățării la nivel superior. Întrebările referitoare la eseuri necesită un timp mai lung pentru ca 
elevii să gândească, să organizeze și să compună răspunsurile lor. 

 Activități Drag-and-drop 
Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arată capacitatea unui cursant de a lega informații și 

de a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Puteți încorpora atât imagini, cât și text într-o 
activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este atât provocatoare, cât și 
captivantă. 

Este esențial să utilizați acest tip de evaluare atunci când doriți ca elevii să poată aplica cunoștințele 
într-o situație din viața reală. 
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Activități de tip joc 
Activitățile de tip joc transformă o serie de întrebări de testare într-un joc. De exemplu, un joc Kahoot! 

ar putea cere elevilor să răspundă la un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și să acorde puncte 
în funcție de numărul de răspunsuri corecte. Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate distractive și nu 
„teste”, deci sunt în general un bun indicator al abilităților și cunoștințelor adevărate. În plus, s-a demonstrat 
că îmbunătățesc învățarea prin promovarea dezvoltării abilităților non-cognitive, cum ar fi disciplina, 
asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea problemelor. 

 Adăugați activități de tip joc atunci când doriți să vă implicați și să vă provocați elevii într-un mod 
netradițional. Organizațiile au descoperit că activitățile de tip joc funcționează bine în formarea angajaților, 
în timp ce școlile au descoperit că elevii cu performanțe ridicate se bucură de competiția cu colegii lor în 
învățarea jocurilor. 

Evaluarea și revizuirea colegilor 
Evaluarea colegilor transformă tabelele pentru a pune cursanții în scaunul instructorului și pentru a le 

permite elevilor să își revizuiască și să editeze munca. Astfel de activități oferă fiecărui participant șansa 
de a reflecta asupra cunoștințelor sale și apoi de a-și comunica feedback-ul într-un mod consecvent și 
structurat. 

Evaluările online sunt o parte esențială a eLearning-ului și ar trebui efectuate cu același nivel de grijă 
și rigoare pe care le-ați pus în crearea conținutului dvs. de învățare. Vestea bună este că nu trebuie să fii un 
geniu al programării pentru a construi evaluări online. Există multe instrumente software care vă permit să 
generați sarcini atractive. Alegeți-vă modul de evaluare a învățării elevilor și un instrument conex pentru a 
vă alinia nevoile și rezultatele pe care doriți să le obțineți. 
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 IMPORTANTA EVALUARII ON-LINE 

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR BOZGA DANIELA 

 
 Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci, pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale imaginaţiei, ale inteligenţei şi creativităţii. 
Utilizarea metodelor interactive promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune 
psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe efort susţinut din partea tuturor elevilor. Interactivitatea 
presupune atât competiţia definită drept forma motivaţională a afirmării de sine cât şi cooperarea care este 
o activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel 
comun. 

 Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare, furnizând cadrelor didactice şi 
elevilor informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces. Pentru a fi obiectivă şi relevantă, 
evaluarea se desfăşoară pe parcursul unui semestru sau al unui an şcolar, şi se realizează prin metode şi 
probe de evaluare cât mai variate, aplicate tuturor elevilor.  

 Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de predare-
învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta. În contextul învăţământului on-line, în procesul de învăţare 
cea mai generoasă parte o ocupă predarea. Predarea este componenta prin care transmitem conținut către 
elevi.  

De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces unidirecțional, lipsind interacțiunea 
Interactivitatea este o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine şi de a testa capacitatea 
elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. 

 Învățarea este componenta individuală, unilaterală care are nevoie de o puternică motivare. Feed-
backul dat de profesor este una dintre motivațiile de care are nevoie elevul.  

 În acest sens, evaluarea on-line este foarte importantă deoarece elevul este tentat să se sustragă 
de la ore sau asistă pasiv la ele. În acest scop, se pot utiliza: eseuri, proiecte, teme lucrate acasă, probe 
practice, probe orale, probe scrise. 

 Pentru probele orale se pot folosi comunicarea audio- video unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, Google Classroom: Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul 
la o întrebare sau o lecție învățată sau i se aplică teste. 

 Indiferent de metoda aleasă, este bine ca evaluarea să fie corectă și oportună. 
 

409

https://classroom.google.com/u/0/


 
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

  
PROF. ÎNV. PRIMAR BRĂDICEAN SORINA MELISA 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA SECŢIA MOLDOVA-NOUĂ 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ.  

 Când e mai bună evaluarea online? 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.  

  
 Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața 

device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolut 
esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURSA: 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
* https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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STRATEGII DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. BRĂGARU TEODORA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREASTA, JUDEŢUL DOLJ 
 
 Evaluarea formativă online creşte interesul şi motivaţia elevilor pentru invăţat, dezvoltă abilităţile de 

autoreglare şi creşte performanţa şcolara a elevilor. Elevii obţin note mai mari la evaluările sumative dacă 
au participat la evaluări formative de-a lungul semestrului. Cu cât au participat mai des la aceste evaluări, 
cu atât mai mari sunt beneficiile pentru invăţare. Scopul evaluării formative este in primul rând invăţarea, 
nu evaluarea in sine. 

 Detalierea feedback-ului creşte de asemenea performanţa elevilor. Prin feedback trebuie să-i dăm 
elevului informaţii despre performanţele sale, să-i arătăm unde trebuie să ajungă şi cel mai important, să-i 
arătăm cum să facă acest lucru. Cu cât ii explicăm elevului mai clar ce anume a greşit şi cum il poate face 
corect cu atât mai mult va invăţa.  

 Cu ajutorul feedback-ului, elevul işi poate monitoriza progresul, poate afla unde este dar şi cât de 
aproape sau de departe este de ceea ce se doreşte. In felul acesta, elevul va deveni mai capabil să işi 
gestioneze timpul şi să nu işi propună să facă in jumătate de ora o temă care ii va lua mai mult timp. Pe 
baza diverselor sugestii primite de la profesori, treptat el va fi in stare să işi adapteze strategia de invăţare 
pentru a obţine ceea ce işi doreşte. Daca un lucru nu funcţioneaza, nu va mai trage concluzia că nu este el 
capabil, ci pur şi simplu va inţelege că are nevoie de o altă strategie de invăţare. 

 Elevii invaţă mai bine atunci când au o relaţie mai bună cu profesorul lor. In mediul online, relaţia 
cu profesorul este mediată de tehnologie şi poate intâmpina dificultăti. Elevii sunt mai motivaţi şi mai 
interesaţi atunci când pot avea un rol, când li se cere contribuţia şi când aceasta este apreciată. Când există 
o conversaţie, adică ei trimit ceva iar profesorii le dau feedback sau când profesorii predau lecţia şi elevii 
dau feedback, se intâmplă ca relaţia elev-profesor să se imbunătăţească iar implicarea elevilor să crească, 
să devină mai activi, să inveţe mai bine. 

 Evaluarea formativa poate fi realizată prin: teste online, eseul de 1 minut, e-portofoliu, instrumente 
Web 2.0. 

 Testele online permit evaluarea automata şi prin urmare, atât elevul cât şi profesorul vor primi rapid 
rezultatele. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permit adăugarea de itemi cu mai multe 
răspunsuri posibile din care unul singur corect sau mai multe răspunsuri posibile, din care corecte sunt o 
combinatie de răspunsuri sau itemi in care elevul poate scrie de la tastatură un răspuns scurt, care este apoi 
comparat automat cu opţiunile corecte stabilite de profesor. 

 Evaluarea formativă prin teste online duce la creşterea performanţei elevilor dacă sunt administrate 
des. Cu cât sunt mai des administrate cu atât mai scurte trebuie să fie (5-6 intrebări sunt suficiente pentru 
un test care se dă o data la 2 zile). Testul trebuie să includă şi feedback pentru a menţine interesul elevilor 
pentru invăţat. 

 Eseul de 1 minut este o modalitate de evaluare formativă care solicită elevului să scrie intr-un minut 
răspunsul la una sau mai multe intrebări. Intrebările des folosite sunt: ”Care au fost cele mai importante 
aspecte pe care le-aţi invăţat săptămâna aceasta?”, “Ce nu aţi inţeles bine din materia de săptămâna 
aceasta?“, “Ce propuneri aveţi pentru desfăşurarea orelor in continuare?”, etc. 

 E-portofoliul reprezintă o evaluare care cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. 
Dacă mijloacele tehnice de care dispune şcoala permit, se poate realiza un folder special pentru fiecare elev 
in care este pusă de la inceput lista de cerinţe şi fiecare elev decide când transferă in folder un anumit 
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element. Portofoliul include rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fişe informative sau scheme de lecţii 
transmise de către profesori, indiferent dacă elevul le-a copiat cu mâna lui sau nu. 

 Avantajul e-portofoliului este că arată evoluţia elevului, care este astfel vizibilă şi pentru el şi pentru 
profesori şi pentru părinţi (care se confruntă cu propriile dificultăţi in a-şi da seama in ce măsură copilul lor 
ţine pasul cu şcoala online). 

 Instrumentele Web 2.0 permit elevilor crearea de conţinut colaborativ. Elevii pot scrie pe un blog 
comun, işi pot comenta unii altora postările, pot discuta pe forum-uri sau pot construi wiki-uri, adică un tip 
special de pagini web la care oricine poate adăuga conţinut. 

 Unele din aceste modalităţi sunt mai dificil de evaluat individual, dar pot oferi o imagine bună asupra 
activităţii de invăţare a grupului şi de asemenea pot semnala atunci când un elev intâmpină dificultăţi. 
Evaluarea formativă nu se face numai pentru a pune elevilor note ci şi pentru a afla unde se află in călătoria 
lor spre realizarea obiectivelor şi cum pot fi ajutaţi să ajungă la final cu bine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
* Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea  procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, 2010 
* Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011 
 

413



 
POSIBILITĂȚI DE EVALUARE ÎN ȘCOALA ONLINE  
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 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic. Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența 
pedagogiei prin obiective, în două direcții: sumativă, care se concentrează asupra rezultatelor grupei de 
elevi, reflectând performantele și formativă, care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și 
procesele de învățare diverse; 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este benefic 
să încurajăm explorarea și să permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  

 Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 
este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune, limitata la verificare și notare, ci ca proces 
ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential – 
formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în 
ansamblu “.Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele de instruire 
şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

 În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare.Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale 
numite așa datorită consacrării lor în timp fiind cele mai des folosite. În aceasta categorie intră probele 
orale, probele scrise si probele practice. Fiecare dintre ele prezintă avantaje și dezavantaje. Ține de măiestria 
fiecărui profesor cum și cât le utilizează.  

 În școala online, probele orale prezintă anumite avantaje, precum: 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîntelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
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- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
 Totuși, trebuie să nu uităm și limitele probelor orale în online:  
– gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
 Avantajele probelor scrise se reduc la: economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de 

elevi într-un timp scurt; acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat; un grad 
mai înalt de obiectivitate; un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 

 Limitele sunt reprezentate de decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul 
corectării unor greșeli și completării unor lacune.  

 Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 

-avantaje - verifică competențele legate de utilizarea corectă și eficiența a instrumentelor și aparaturii 
de laborator; 

- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite doar 

realizarea de lucrări pe grupe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47- 
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 

978-973-0-11834 
Radu Ion ’’Evaluare în procesul didactic’’, EDP RA, Buc.- 2000  
Voiculescu Elisabeta, Factorii subiectivi ai evaluării școlare. Cunoaștere și control, Ed. Aramis, Buc 

-2007 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele

_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf 
 

415

https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf


 
TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. BRANGA PETRONELA 

 
Evaluarea învățării la distanță prezintă multe provocări atât pentru profesori cât și pentru elevi. 

Această evaluare poate fi foarte dificilă pentru elevii cu dificultăți de învățare și nu numai. Ca să nu mai 
vorbim de problemele tehnice care pot interveni în timpul evaluării. Cu toate acestea, acest tip de evaluare 
poate avea unele beneficii, cum ar fi accesul în timp util la evaluare pentru familiile ce locuiesc departe de 
școală și reducerea timpului de călătorie pentru elevi și familiile acestora. 

Cum ne evaluăm elevii în mod corect? Elevii trebuie să fie evaluați în conformitate cu un principiu 
al echității. Prin urmare, este important să se instituie acorduri care să poată fi puse în aplicare în mod 
similar pentru marea majoritate a elevilor. Din acest motiv, integrarea platformelor este esențială pentru 
interpretare, pentru a lua o hotărâre și pentru a lua cele mai bune decizii posibile cu privire la nivelul de 
învățare al elevilor și la calitatea predării. 

Pentru a asigura validitatea procesului de evaluare, este necesar să se determine competențele care 
trebuie evaluate și instrumentele de aplicare a acestor evaluări. În ajutorul nostru vin câteva instrumente de 
evaluare care sunt ușor de utilizat atât de professor cât și de elev. 

 Evalbox este o platformă de evaluare care gestionează și corectează automat examinările online 
examinările pe hârtie, examinările la distant. Profesorii pot gestiona bazele de întrebări, pot crea chestionare 
variate prin aleatoriu (sau manual) și pot rula cât mai multe examene și cât de des doresc. Un alt instrument 
de evaluare online este Google Drive. 

Cu serviciul formular Google Drive, profesorii pot crea un chestionar sau pot testa online în câteva 
secunde. Ulterior, aceștia îl pot partaja prin e-mail sau îl pot insera într-un blog sau într-un site al clasei. 
QuizBean este un instrument care facilitează crearea de teste și evaluări pe care studenții le pot realiza 
online. Profesorii pot crea cu ușurință chestionare bazate pe text sau imagini online în câteva minute. Ele 
pot adăuga explicații la fiecare întrebare. Ei au, de asemenea, posibilitatea de a propune întrebări cu 
răspunsuri multiple sau cu un adevărat fals clasic. Elevii vor putea răspunde individual. Acest instrument 
vă oferă statistici precise cu privire la rezultate: Cine a răspuns, când și care este rezultatul sau scorul. 
Quizlet este un instrument online care permite profesorilor să creeze cu ușurință teste interactive. Profesorii 
pot insera imagini și sunete. În plus, acesta conține carduri MEMO pentru a ajuta elevii să memoreze o 
lecție și să se testeze. Site-ul conține, de asemenea, teste create de alți utilizator. 

Scopul unei evaluări online este de a afla mai multe despre participanți și de a obține o idee generală 
despre performanța elevilor. În educație, evaluarea este un proces sistematic de documentare și utilizare a 
datelor empirice privind cunoștințele, competențele și abilitățile. Evaluările online permit oatât o constatare 
cât mai rapidă despre cee ace s-a învățat cât și lecții pentru îmbunătățirea învățării. 
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DESPRE EVALUAREA ON-LINE 
 

 ÎNV. BRĂNIȘTEANU GEORGETA 
 
 Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educaţia elevilor. Depinde de fiecare profesor şi 

părinte cum alege să-l folosească şi cum îi învaţă pe copii să-l utilizeze. Prin lecţiile pe calculator şi jocurile 
educaţionale, profesorii cresc interesul elevilor pentru şcoală pentru că le stimulează imaginaţia şi învăţarea 
prin descoperire. 

Educaţia virtuală reprezintă un pas înainte în această eră de avânt informaţional deosebit, conferind 
deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de şcolarizare. Învăţarea interactivă prin multiple formule 
specializate de tip e-learning este o variabilă necesară în planul valorizării educaţionale contemporane. În 
acest sens, se poate vorbi despre un proces de adaptare la sistemul de alfabetizare electronică a tinerelor 
generaţii..  

Într-un articol din literatura de specialitate se menționează: ,,În cadrul instruirii asistate de calculator 
se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respective ,,. Un alt citat: ,,Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind 
un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă 
nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate 
declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere,, Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte 
a frazei: auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă.  

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) se poate filma prezentarea 
acestora și se poate posta on-line de asemenea.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului.Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri..  

,,Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului ,, 
Așadar, se face evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele se face pentru continuitate. 
Se face pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea.  
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

 IN INVATAMANTUL ONLINE  
  

 PROF. INV. PRESC BRĂTIANU ANDREIA 
 G. P. N. MONARIU /BUDACU DE JOS/BN 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic 
de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea 
deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Există un număr de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
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comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 
responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform 
căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai 
centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare 
că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin 
descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze 
propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de 
prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea 
de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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EVALUAREA ONLINE 
 

BRATU EMILIA, ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309, BUCUREȘTI 
 
 Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 

întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Cel mai puţin preţuită şi 
utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului 
şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă.  

 Beneficiile utilizării computerelor în procesul de evaluare sunt: posibilitatea de a nota cu rapiditate 
şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; monitorizarea răspunsurilor elevilor; evaluarea poate avea 
loc într-un mediu cu acces deschis; evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; furnizarea de feedback imediat. 

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru 
evaluare; ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării 
materialelor de evaluare şi resurselor. Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, 
momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi 
demonstra cunoştinţele şi abilităţile. Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau 
de către o persoană sau un grup din afară.  

 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online.  

 Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.  

 Evaluările online devin formative în următoarele condiții: 1. Testele propuse sunt repetabile și fiecare 
test are un număr de cel puțin 3 încercări permise; 2. La fiecare reluare a unui test, conținutul itemilor se 
schimbă, dar rămân cu acelaşi grad de dificultate și vizează același conținut/cunoștințe/competențe; 3. 
Timpul acordat rezolvării unui test trebuie să nu pună presiune pe rezolvitor; 4. Durata alocată accesării 
testului trebuie să fie limitată la 2–3 săptămâni, astfel încât elevii să fie constrânși să abordeze testul odată 
cu parcurgerea materiei la clasă; 5. Cursul/pagina clasei de unde elevii accesează testele să conțină un forum 
(de întrebari și răspunsuri) destinat colaborării dintre elevi, unde profesorul intervine cu observații, 
completări și răspunsuri la solicitările elevilor privind problemele întâmpinate; 6. Accesarea testelor să se 
poată face din orice locație, la orice oră (în intervalul de timp stabilit), de pe orice dispozitiv (mobil sau nu) 
și nu neapărat condiţionată de conexiunea la internet; 7. Nota reţinută în catalogul elevului pentru testele 
concepute ca fiind de evaluare formativa să fie de la ultima încercare (de preferat opțiunile: nota de la prima 
încercare, nota maximă sau nota minimă obținută); 8. În cazul în care se propun mai multe teste cu grad de 
dificultate crescută, accesul la testele de dificultate crescută să fie condiționat de rezolvarea cu note “de 
trecere” obținute le testele precedente; 9. Numărul testelor de evaluare formativă administrate într-un 
semestru poate să fie de cel puțin 10 ori mai mare decât în cazul evaluărilor tradiționale în număr de 2-3 în 
mod curent. Numărul mare de teste online administrate nu necesită alocare de timp pentru corectarea 
lucrărilor – acesta se face instant și automat. Toate aceste conditii sunt uşor de realizat pentru evaluarea 
online formativă.  
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. BRICHIUȘ DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VINTILĂ BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ 
 
Evaluarea în procesul de învățământ reprezintă o acțiune subordonată activității de instruire/educație, 

organizată la nivel de sistem, necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse, 
verificare realizabilă la diferite intervale de timp, cu funcția centrală de reglare-autoreglare. Ca mecanism 
specific sistemelor deschise, cu funcția centrală de reglare-autoreglare, evaluarea asigură raportarea 
rezultatelor obținute într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea 
luării unei decizii optime. 

Funcțiile acțiunii de evaluare didactică au o dublă semnificație : socială și pedagogică. Putem avansa 
următorul model de clasificare: 1) Funcții sociale de: a) validare socială a produselor sistemului de 
învățământ; b) orientare socială, școlară și profesională; c) selecție socială, școlară și profesională; 2) 
Funcții pedagogice de: a) informare pedagogică, (verificarea rezultatelor școlare pe criterii prioritar 
constatative); b) funcția de diagnoză pedagogică, ( interpretarea rezultatelor pe criterii prioritar calitative); 
c) prognoza pedagogică, ( anticiparea rezultatelor la niveluri de performanță și de competență superioare 
celor atinse anterior). 

Implicarea evaluării într-un sistem complex de decizii importante la nivel de politică a educației 
permite sesizarea unui set de funcții de o mai mare diversitate:  

a) funcția de evidențiere a eficacității sistemului de învățământ-“concretizată în nivelul de pregătire 
al elevilor pe parcursul studiilor și în nivel de competență la ieșirea din sistem și intrarea în viața activă”; 

b) funcția de control care “face comparabile rezultatele obținute de școli de același grad și tip prin 
instruirea examinărilor naționale”; 

c) funcția de certificare a nivelului de pregătire al absolvenților unui ciclu de învățământ, care susține 
luarea unor decizii optime ”de ameliorare a proceselor de instruire care le sunt propii” 

d) funcția de apreciere a performanțelor școlare ale elevilor “prin sistemul certificat de notare”; 
e) funcția de realizare a diagnozei “asupra dificultăților de învățare ale elevilor”; 
f) funcția de realizare a prognozei referitoare la comportamentul și performanțele viitoare ale 

elevilor, posibile în diferite situații și contexte pedagogice; 
g) funcția de feed-back continuu care asigură îmbunătățirea permanentă a instruirii, a predării și a 

învățării; 
h) funcția de apreciere a eficacității și eficienței proceselor de instruire (prin analiza și optimizarea 

raporturilor dintre: obiective-rezultate obținute; rezultate obținute-rezultate utilizate; rezultate-calitatea 
proceselor de instruire inițiate și finalizate în școală și în afara școlii); 

i) funcția de selecție școlară a elevilor prin examene/concursuri, realizate în raport de capacitățile, 
competențele și cunoștințele necesare în viitoarea treaptă școlară; 

j) funcția de stimulare a spiritului de responsabilitate a profesorilor pentru nivelul calitativ de 
pregătire asigurat elevilor, funcție relevantă social, în raport de societatea civilă și de comunitatea educativă 
locală, teritorială și națională; 

k) funcția de formare la elevi a unei imagini de sine și a unei capacități autoevaluative optive, cu 
efecte pozitive asupra interesului și a gradului de angajare a acestuia în procesul de învățare. 

Structura acțiunii de valoare didactică include trei operații principale-măsurarea, aprecierea, decizia-
corespunzătoare funcțiilor pedagogice prezentate anterior. 

1) Măsurarea reprezintă măsurarea de evaluare cantitativă, realizabilă prin instrumente speciale 
(chestionare, ghiduri, tehnici statistice, etc.) finalizate prin date exacte (scor, cifre, statistici) sau descrieri 
obiective. Măsurarea nu angajează emiterea unor judecăți de valoare specific pedagogice, deschise 
interpretării pe termen scurt, mediu și lung. 

2) Aprecierea reprezintă operația de evaluare calitativă care introduce un set de criterii de interpretare 
a rezultatelor consemnate anterior în urma operației de măsurare. Aceste criterii specific pedagogice 
vizează, permit interpretarea rezultatelor elevului în raport de: a) obiective specifice incluse în programe și 
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de cele operaționale propuse de profesor; b) progresul sau regresul înregistrat față de ultima evaluare 
realizată de profesor; c) relația existentă între resursele investite, nivelul anterior de pregătire și potențialul 
psihopedagogic și social al elevului, baza didactico-materială a școlii și a clasei de elevi; calitatea formării 
inițiale și formarea continuă a profesorului-calitatea procesului de instruire-rezultatele elevului. 

3) Decizia reprezintă operația de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă școlară, 
caracterizare, hotărâre, recomandare etc. cu valoare de prognoză pedagogică. Aceasta operație intră în 
categoria judecăților evaluative finale, realizabilă în raport de mai multe criterii pedagogice: a) valorificarea 
al maximum a potențialului elevului evaluat; b) ameliorarea permanentă a calității activității didactice; c) 
transformarea diagnozei în prognoză cu funcție de anticipare pozitivă; d) comunicarea pedagogică a 
deciziei în termeni manageriali de îndrumare metodologică a celui evaluat. 

Evaluarea randamentului școlar presupune valorificarea tuturor operațiilor analizate anterior, ținând 
seama de următoarele criterii:a) rezultatele școlare (interpretate în sens cantitativ și calitativ); b) 
comportamentul elevului (privit în sens psihologic și pedagogic); c) succesul școlar (analizat în raport de 
obiectivele generale și de procesul sau regresul realizat individual și colectiv); d) calitatea procesului de 
învățământ, identificată în raport de factorii de stoc (care exprimă calitatea procesului de învățământ într-
un anumit proces al evoluției) și de flux (care exprimă calitatea procesului de învățământ, într-o perspectiva 
dinamică, prin intermediul unor indicatori mobili, referitor la: comportamentul profesorilor și elevilor; 
reușita școlară cu evoluțiile sale în timp și spațiu). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: BRICIU NICOLETA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ” ARAD 

 
 
 În această situație în care ne aflăm și anume ,,școala online”, prin platformele și aplicațiile 

disponibile, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce 
trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
 Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 

(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală (cea mai folosită în orele ONLINE) este una dintre cele mai răspândite. 
Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o 
discuție liberă. În cazul unor erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul 
poate cere elevului informații suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un 
interviu, conversație, redarea unui conținut etc.. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lecţiei să 
folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: fișele de evaluare, chestionar,, portofoliu, proiect 
etc. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare se 
foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 – Google Meet;   
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
–Microsoft Teams - o platformă educațională folosită în cadrul școlii noastre  
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 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Metodele complementare de evaluare sunt: proiectul, portofoliul, observarea, autoevaluarea, fişa 
de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare.  

Portofoliul poate conţine fișele de lucru ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, răspunsuri la 
chestionare.  

 În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 119, SECTOR 4, BUCURESTI 
PROFESOR INV. PRIMAR BUBURUZ VALENTINA 

 
 Evaluarea online le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi. 

Tehnologia stimulează interesul elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a cunoștințelor. 
Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. 

 Unele dintre opţiunile de evaluare online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Evaluarea online poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau 

un grup din afară.  
 Cele mai comune strategii de evaluare online se refera la utilizarea comunicării prin computer, ca 

mediu de transfer: 
 a)pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul:  
• eseuri;  
• alcătuirea şi predarea de portofolii;  
 b)pentru testarea pe computer (răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi 

quiz-uri ) 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale, faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
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 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  

 Elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare . 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 EVALUAREA ONLINE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BIRCEA OTILIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9, REŞIŢA/ 
GRĂDINIŢA P.N. “PINOCCHIO”, REŞIŢA 

 
Activitatea didactică online cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 

procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse in urma 
desfasurarii activitatii propriu-zise. 

 Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţonarea activităţii desfaşurate cu grupa 
de copii.  

“Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor 
de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar 
evaluarea joacă un rol reglator”.  

Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are in 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor 
instructive educative.  

 Transformările ce se opereaza în domeniul evaluării se referă la: 
- extinderea evaluării, de la simpla constatare a rezultatelor, la analiza procesului care le-a produs: 
 -integrarea acţiunilor evaluative, ca parte organică a procesului instructiv- educativ; 
- raportarea rezultatelor la obiectivele definite. 
 Dacă în trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu preşcolarii / elevii, cel 

mai mult se punea accentul pe funcţia de selecţie (clasificarea si ierarhizarea elevilor după valoarea 
performanţelor obţinute), în prezent sunt importante funcţiile de orientare (dirijarea activităţii de învăţare 
către conţinuturi esenţiale) şi de reglare şi autoreglare (îmbunătăţirea activităţii de învăţare).  

 Formele evaluării, după modul de integrare a acesteia in desfăşurarea procesului didactic, au fost şi 
rămân:  

- evaluarea iniţială, efectuată la începutul unui program de instruire şi menită să stabilească nivelul 
de pregătire al copiilor: 

 -evaluarea sumativă (cumulativă, finală), intervine la capătul unei componente tematice care se 
desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp şi stabileşte stadiul atins de copil in pregătirea sa pe secvenţa 
de instruire respectivă; “poate sugera soluţii după perioade îndelungate”.  

 Evaluarea continua (formativă), realizată pe întreg parcursul procesului didactic şi se întrepătrunde 
multiform şi funcţional cu acţiunile de instruire şi cu activitatea de învăţare. 

 Evaluarea sumativă si cea continuă marchează tranziţia de la un model tradiţional de evaluare către 
unul mai eficient pentru activitatea instructiv-educativă. 

 Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalităţi de 
perspectivă, evaluarea este fragmentară, incompletă; procesul evaluării preşcolarilor este dificil şi permite 
prognoze pe termen scurt.  

Astfel că, metodele tradiţionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise si 
evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, investigaţia, 
evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul şi proiectul. 
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 Observarea sistematică a comportamentului copiilor constă în surprinderea şi consemnarea 
elementelor definitorii pentru dezvoltarea acestora si are in vedere stabilirea unui scop, elaborarea unui 
protocol de observaţie şi interpretarea lor din punct de vedere psihopedagogic. 

 Investigaţia oferă copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunoştinţele în situaţii noi. Metoda pune 
copilul să îndeplinească o sarcină de lucru prin care demonstrează, in practică, complexul de cunoştinţe şi 
capacităţi. Când lecţia este structurată pe baza unei investigaţii, aceasta devine element important în 
sprijinirea demersului de învăţare prin descoperire. 

Trebuie sa creăm tehnologii prietenoase, intuitive, adaptate situației actuale și se utilizează unele 
tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici încurajând copiii să aplice autoevaluarea și evaluarea 
reciprocă. 

 Din perspectiva educatoarei, evaluarea online reprezintă un feed-back asupra eficienței activității 
didactice desfășurată online, atât pentu întreg colectivul de copii, cât și pentru fiecare preșcolar în parte, iar 
pentru părinți, evaluarea online este o bază de predicție sau o garanție a reușitei în viitor a copilului. 
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METODE EVALUĂRII INIȚIALE 

 
 PROF. INV. PRIMAR: BIREȘ ROZALIA 

ȘCOALA PRIMARA NR. 2 FAGETU, JUD. SALAJ 
 
 Evaluarea educațională este un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra 

performanței elevilor pe baza informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu criteriile stabilite 
anterior. Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci 
mijloacele de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua 
decizii care să sprijine în mod eficient elevii. Evaluarea inițială – se efectuează pentru a prezice o 
performanță sau pentru a determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a 
determina care sunt caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la 
nivel, de a-l clasifica și de a adapta individual nivelul de pornire al procesului educațional. ,,Evaluarea 
inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care începe procesul 
de învățare”.  

 În primele zile ale clasei, profesorii trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o societate 
școlară caracterizată prin comunicare, ordine și învățare. Informațiile utilizate pentru a face evaluarea 
elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală (zvonuri), comentariile altor colegi, evidența 
școlilor, discuțiile și observațiile din sala de clasă, comentariile elevilor. Evaluarea este o parte firească a 
interacțiunilor sociale. În clasă, această evaluare face ca profesorii să creeze așteptări și să le comunice 
frecvent grupului. Este dificil de evaluat performanța tipică sau normală a elevilor. Cu toate acestea, 
fiabilitatea este un aspect important al evaluării inițiale, iar profesorul nu ar trebui să își clasifice elevii din 
câteva observații. 

 Scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare dintre elevii 
săi. Evaluarea este un proces continuu în care sunt identificate trei momente: 

a)obținerea sau colectarea de informații,  
b) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor. 
 Evaluare initială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru 

a verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. 
Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta activitatea 
profesorului (metode, tehnici, motivație), design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ), 
nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor. 

 Obiectivele evaluării obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările 
școlare și cu toate acestea să adapteze tratamentul pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. 
Evaluarea educațională sub acest aspect este înțeles ca o instanță în interior și confundat cu procesul 
curricular, care permite obținerea de informații despre elevi și a lua decizii continui. 

 Caracteristicile evaluării nu este doar informație pentru profesor. Întrucât fiecare evaluare trebuie 
returnată elevilor cu observații, astfel încât aceștia să poată realiza evaluarea inițială înainte de noile 
cunoștințe și astfel să participe activ la proces. Nu trebuie menționat, deoarece funcția de diagnosticare a 
evaluării este pierdută. Nota va tinde să penalizeze elevii, atunci când ceea ce este cu adevărat căutat este 
de a oferi o imagine a ceea ce se ocupă la începutul unei unități de învățare. Este posibil să se califice o 
stare de progres numai atunci când procesul de predare-învățare a fost deja realizat. 
Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată. Cel mai important este faptul că programul de 
evaluare este clar și pentru că, fără ea, informațiile obținute nu pot fi sistematizate. Poate fi individual sau 
grup, în funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra elevilor. 

 Prin urmare, putem rezuma că evaluarea este un proces care implică descrieri cantitative și calitative 
ale performanțelor elevilor. În primul moment, informațiile sunt adunate; și într-un al doilea moment lucrăm 
pentru analiza și interpretarea datelor pe care le-am obținut pentru a formula judecăți de valoare mai târziu. 

 În acest sens, evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor 
servi pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii noștri. Este important 
să fiți clar despre ceea ce doriți să evaluați și apoi să proiectați instrumentele care ne permit cel mai bine să 
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știm ce vrem să știm. Dacă instrumentul de evaluare constă într-un test scris, acesta poate avea același grad 
de dificultate pentru toți elevii din același grup. Profesorul poate dezvolta, de asemenea, două sau mai multe 
teste cu diferite grade de dificultate pentru a gestiona diferiți elevi din același grup. Amintiți-vă că nu este 
același lucru să evaluați atitudinile, cunoștințele sau procedurile; precum și procesele pe care elevii trebuie 
să le pună în joc pentru a rezolva fiecare slogan pe care îi prezentăm (în cazul în care elaborăm un test 
scris). 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 
la care se situează elevii; evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări 
sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia; evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 

 Prezentăm în continuare evaluarea inițială, urmărind criteriile: scopul, principiul temporalităţii, 
obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea: 

• Scopul urmărit identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; 

• Principiul temporalității: se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, 
an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

• Obiectul evaluării este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

• Funcții indeplinite: funcţie diagnostică; funcţie prognostică. 
• Modalități de realizare: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
• Avantajele: oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 

a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi 
a formula cerinele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic 
imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare;  

• Dezavantajele: nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei 
ierarhii; nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului. Din punct de vedere al notării: nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi 
nici ierarhizarea lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006.  
* Pâinișoară, Georgeta și Ion-Ovidiu, Motivarea eficientă, București, Editura Polirom, 2010.  
* Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: BIRGIAN ROXANA-ACVILINA 
 LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA 

 
Într-o societate a cărei evoluţie, în special tehnologică, cunoaşte o accelerare puternică, utilizarea 

calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea 
instrumentelor IT şi a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătăţire complexă a 
procesului de învăţare și evaluare. 

Avantaje ale utilizării platformelor şi instrumentelor online sunt: 
- stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât şi de 

către elevi; 
- acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-uri, 

tablete şi smartphone-uri; 
- utilizarea platformelor şi instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut şi 

relaxant; 
- majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte 

statistice complexe privind rezultatele evaluate; 
- feed-back pentru elev şi profesor; 
- interactivitate; 
- autoevaluare; 
- elevii pot relua o activitate în caz de eşec, nefiind frustrat; 
- elevii lucrează în ritm propriu, nefnnd perturbat de activitatea celorlalţi din jur; 
- stimulează creativitatea; 
- majoritatea platformelor şi a instrumentelor online propun un şir de prototipe de teste, prezentări, 

colaje, etc., care pot fi modificate şi adaptate la subiectul studiat şi la vârsta elevilor. 
Pentru crearea testelor de evaluare pot fi utilizate diferite platforme educaționale: 
Socrative.com, Quizizz.com, Quizlet.com, plickers.com, peardeck.com, kahoot.com, kubbu.com, 

Google Forms, goformative.com, Google Classroom, Question Tool, edulastic.com, mentimenter.com, 
Propofs.com, PurposeGames.com, Learningapps.org etc. 

Utilizate în cadrul evaluării online, aceste platforme şi instrumente online ne asigură creşterea 
motivaţiei de a învăţa, stimulează curiozitatea, dezvoltă creativitatea elevilor, facilitează înţelegerea 
conceptelor şi lucrul în echipă. Captând atenţia elevilor îi provocăm să elaboreze unele produse, reieşind 
din tema studiată.  

În cadrul evaluărilor sumative putem apela la unele platforme sau instrumente online doar în cazul 
când suntem siguri că toţi elevii au acces la testul propus. Unele platforme ne permit printarea testului şi 
atunci putem evalua în mod tradiţional. 

În cadrul activităţii educaţionale evaluarea este un proces care se realizează continuu şi prin 
intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, 
dacă rezultatul este un succes sau un insucces. 

În cadrul procesului educaţional la matematică, de regulă, realizăm evaluarea iniţială, evaluarea 
curentă (formativă) şi evaluarea finală (sumativă). 

Putem constata că platformele şi instrumentele online au un impact mai benefic în cadrul evaluărilor 
iniţiale şi evaluărilor formative, astfel putem verifica dacă au fost obiectivele preconizate, primim un feed-
back permanent şi putem stabili, dacă este necesar, anumite modalităţi corective şi ameliorative. 

Profesorul va ţine cont de faptul că în orice circumstanţe nota, prin care este apreciată activitatea 
elevului respectiv, trebuie să fie întotdeauna obiectivă. În fond, nota reprezintă aspectul cantitativ al 
activităţii calitative individuale, de sine stătătoare a elevului. 

În concluzie putem menţiona că în dependenţă de vârsta elevului platformele şi instrumentele online 
sunt înţelese şi utilizate diferit în procesul de evaluare. Rolul cadrului didactic este de a utiliza metode de 
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predare axate pe tehnologii online, de a explica şi a învăţa elevul cum se lucrează cu un anumit instrument 
sau o anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conţine elemente 
neobişnuite, neaşteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei 
atmosfere emoţionale pozitive de învăţare cît şi de evaluare. Platformele educaţionale ne permit să elaborăm 
materiale didactice cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR, BIRLEA AURELIA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SIMION BARNUȚIU” BLAJ-TIUR 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 
examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi. 
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Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea prin repetarea 
subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr 
mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni 
copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai 
bine materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate 
a evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate 
de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul 
subiectiv. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc. 
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tehnologia/ 
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EVALUAREA ONLINE FOLOSIND GOOGLE FORMS 

 
PROF. BIRTA ADRIANA 

 
 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 

există un control real asupra lacunelor de învățare ale elevilor, atunci se pot ajusta lecțiile pentru a viza 
respectivele lacune. Profesorii caută, acum mai mult ca niciodată, noi modalități de integrare a tehnologiei 
în activitatea de predare-învățare-evaluare și descoperă că au alegeri extrem de ofertante. 

 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Această aplicație 
permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru 
elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Ei pot 
afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.  

 În continuare se va descrie succint procesul de creare al unui test cu ajutorul Google Forms și 
integrarea acestuia cu Google Classroom, prin enumerarea pașilor necesari: 

 Accesați forms.google.com 
Dacă școala dvs. are un abonament G Suite pentru educație, aveți grijă să fiți conectat/ă cu contul 

respectiv. Pentru a utiliza contul de școală, apăsați pe poza de profil din colțul din dreapta sus și selectați 
contul @școalata.ro, nu pe cel personal, @gmail.com. 

 Din colțul din dreapta jos, apăsați pe ➕ . 
 Accesați setările, din bara de sus. 
De aici puteți modifica parametrii chestionarului. De la General puteți alege dacă doriți ca elevii să-

și poată edita răspunsurile după ce le-au trimis, de la Prezentare puteți alege dacă afișați o bară de progres 
și dacă întrebările sunt în ordine aleatorie. 

Trebuie ca de la General să bifați „Limitați la un răspuns”. 
Trebuie ca de la Chestionar să bifați „Faceți un chestionar” și apoi să salvați. 
 Completați titlul și descrierea. 
 Apăsați pe prima întrebare și apoi pe Răspunsuri multiple: 
De aici puteți alege tipul de întrebare pe care doriți să o puneți: 
 
 Răspuns scurt; 
 Paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un text/eseu; 
 Răspunsuri multiple – elevii aleg una dintre mai multe variante; 
 Casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan; 
 Dropdown – elevii aleg o variantă dintr-un meniu care se deschide; 
 Încărcați fișiere; 
 Scară liniară – elevii aleg una dintre un număr de variante poziționate sub formă de axă; 
 Grilă cu mai multe variante – elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr stabilit de 

rânduri și coloane; 
 Casetă de selectare sub formă de grilă – elevii aleg mai multe opțiuni dintr-o grilă de variante cu un 

număr stabilit de rânduri și coloane; 
 Data – elevii aleg o dată; 
 Ora – elevii aleg o oră; 
 
 Pentru fiecare întrebare, puteți modifica numele acesteia și opțiunile de răspuns (în caz că ați selectat 

anumite modalități de răspuns de mai sus).După ce ați completat opțiunile și denumirea, trebuie să intrați 
la Cheie de răspuns. Aici veți stabili punctajul acordat întrebării și, în caz că folosiți opțiuni de răspuns, veți 
alege opțiunea/opțiunile corecte prin apăsare pe ele.În partea dreaptă a întrebării puteți observa o listă 
verticală cu butoane. Din această listă puteți să (în ordine): 

 
 Adăugați o nouă întrebare 
 Importați întrebări dintr-un alt formular 

435



 Adăugați un titlu/subtitlu și o descriere 
 Adăugați o imagine (integrat cu căutare Google de imagini) 
 Adăugați un videoclip (integrat cu YouTube) 
 Adăugați o secțiune 
 După ce ați terminat de configurat testul, intrați pe classroom.google.com și alegeți clasa pentru care 

ați făcut testul. Apăsați pe Activitate la curs, apoi pe Creați, Temă. Selectați Adăugați, apoi Google Drive. 
Selectați testul și adăugați-l. Verificați ca Importarea notelor să fie activată. Completați restul datelor și 
apoi trimiteți-o. 

 După ce elevii au răspuns la test, intrați din nou pe forms.google.com și accesați testul. Comutați la 
fila Răspunsuri, unde puteți vedea răspunsurile, ca Rezumat, pe fiecare întrebare sau pe fiecare elev. Pentru 
a le corecta, apăsați pe Individual și selectați adresa de e-mail a elevului din listă. Pentru fiecare întrebare 
aveți posibilitatea de a vedea ce răspunsuri a ales/scris.  

 Puteți aloca un număr de puncte și adăuga feedback individual. După ce ați corectat toate testele, 
întoarceți-vă pe pagina clasei dvs. Din Flux, selectați testul și apăsați pe „Importați notele”. Apoi selectați 
căsuța de lângă Toți studenții și Returnați. 

 Elevii și profesorii s-au familiarizat deja cu această modalitate de evaluare online, considerând-o 
obiectivă și eficientă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 PROF. BIVOLARU MARCELA 

 ȘC . GIMN. ,,PROF. ILIE POPESCU,, - ȘOTANGA 
 

 Experiența pe care o trăim împreună în această perioadă- cadre didactice, elevi și părinți deopotrivă, 

cred că provoacă tuturor anumite experiențe de neimaginat cu puțin timp în urmă.  

 Faptul că totul s-a petrecut brusc, fără nicio pregtire prealabilă, a pus toți factorii implicați în sistemul 

educațional la noi provocări și acțiuni inedite. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că sistemul de 

învățământ este doar parțial pregătit, atât cadrele didactice cât și elevii. Aceasta se datorează și 

impedimentelor de natură logistică, pedagogică sau tehnică, deoarece nu putem face sau cere performanță 

atunci cand nu ai condițiile necesare- nici din partea părinților care nu pot sau nu au cum să asigure elevilor 

dispozitivele necesare, sau și din partea Școlii care este uneori o Cenușăreasă in comunitate. 

 Toate aceste aspecte au făcut necesară o adaptare a tuturor ,,din mers ,, .Dacă in martie-iunie, 

vorbeam despre ,,zoom-uit ,, acum suntem deja avansati dacă avem accesul la o platformă educațională 

prin care ne putem desfășura activitatea didactică. 

 Activitatea online are anumite avantaje evidente, dar în același timp are și limite, care au un impact 

negativ asupra învățării eficiente, deoarece o anumită latură importantă a activității didactice față în față, 

nu se poate face în mod virtual. Acest fapt se vede și în renunțarea la tezele susținute la anumite discipline. 

 Trbuie diminuat excesul de teorie, ar fi ideal dacă ar crește legătura cu practica și relevanța învățării 

pentru viața cotidiană, în acest sens ar trebui utilizate metode de interacțiune educațională și diminuată 

ponderea metodelor expozitive. 

 Așadar, cu unele limitări firești, ar putea fi incluse mai multe sarcini de lucruri practice, plasate în 

contexte de viață care pleacă de la un context real care solicită nu doar utilizarea de proceduri sau formule 

și memorarea de informații, ci stimulează formarea unei capacități de nivel superior, o raportare la valori. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR BIZADEA COSTICĂ 
LICEUL TEORETIC “GRIGORE GHEBA” DUMITREȘTI 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
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de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us 
pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 
didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne 
dorim sӑ îi vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă cȃteva 
recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BIZADEA LENUȚA 
 LICEUL TEORETIC „GRIGORE GHEBA” DUMITREȘTI 

 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă .  

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute  
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Când e mai bună evaluarea online? 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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 Opţiunile de evaluare online 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă . Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate 
includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
  întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Răspunderea elevului 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

 PROF, BLAGA EMILIA 

GRADINIȚA CU P.P. DUMBRAVA MINUNATA, ZALAU, SALAJ 
 

Platformele și aplicațiile online, pe care le-am utilizat in procesul de învățământ din grădiniță, in 

acastă peroadă, au permis diverse forme de predare și evaluare. Noul mod de a comunica cu preșcolarii si 

familiile acestora ne-a pus să experimentăm și să creăm modalitati de evaluare a copiilor și activității 

acestora. 

 Personal am utilizat la grupa mea facebook, iar acum Google classroom. Am colaborat cu părinții 

preșcolarilor in realizarea activitățlor propuse, iar aceștia au reactionat foarte bine. Am ținut cont de faptul 

că părinții nu sunt cadre didactice și nu am abuzat de timpul și rabdarea acestora, ci am colaborat in masura 

in care aceștia au avut disponibilitate. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. 

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la 

simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 

ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

 Evaluarea in grădinită folosind metoda proiectelor, cu ajutorul media, poate oferi copiilor o serie de 

opțiuni, iar părințlor posibilitatea de a se implica in procesul de educatie si evaluare. Din experiență pot 

spune că le place acest lucru și manifestă creativitate. Nu am pierdut din vdere faptul ca am droit sa cunosc 

ce stiu copiii si să arate cum au invățat să facă.  

Am constatat că cel mai bune instrument de evaluare este feedback-ul activităților desfasurate. 

Acestea au fost materializate in filmulete, in care se implică in proiectul propus, prezentarea 

produselor activității, implicarea in jocuri care să permită evaluarea unor deprinderi fizice și 

intelectuale, rezolvarea unor sarcini date.  

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele activității copiilor sunt cea mai bună 

dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre 

care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA 

GRĂDINIȚA P. N. BERZOVIA 
JUD.CARAȘ-SEVERIN 

PROF. ÎNV. PREȘC. BLAGOE ROZETA ANA 
 
„Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează 

mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință! (R. Ausubel, 1981) 

 
 Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin 
starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă 
sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o 
amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  

performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului 
didactic. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii/ preşcolarii, îi ajută să conştientizeze 
propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita 
unor strategii utilizate. 

 A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare –învăţare;pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, nu 
vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. 

 Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; 
îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul predării. 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ.  

  
 Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” 
(Schaub, Zenke, 2001, 100-101). 
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METODE DE EVALUARE ONLINE IN TIMPUL ORELOR DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT 
 

PROF. DANUȚ BLENDEA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA APELE VII DOLJ 

 
Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunătătirea strategiilor didactice. Se 
pune întrebarea în mod firesc cum se poate efectua cu succes evaluarea în timpul orelor de educație fizică 
și sport. Fiecare profesor cunoaște conținutul evaluării: verificarea, aprecierea, notarea. Aceste etape trebuie 
să fie adecvate platformei educaționale utilizate, nivelului de vărstă al elevului, condițiilor în care se 
desfășoarăactivitășile fizice online etc. 

Verificarea este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori 
proba este însotită si de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 

Este importantă verificarea practică, care urmărește identificarea capacitătii de aplicare a ceea ce se 
dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. 

 Aprecierea constă în reflectarea realității în constiinta profesorului (realizarea unor judecăți de 
valoare). Se utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a 
elevilor, dar si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura 
probei la care este verificat elevul. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este obiectivă și presupune 
efort mic. Daca probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe subiective, depinde de 
competenta profesionala și experiența didactică.  

Notarea este rezultatul unității dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin 
acordarea de note sau calificative. 

Ne întrebăm care sunt criteriile de evaluare a probelor sportive atunci când activitățiile se desfășoară 
pe o platformă online. Trebuie să ținem seama că: 

-decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem. 
-performanța motrică, rezultatul probelor de control măsurabile. 
-progresul realizat de subiect. 
-cantitatea și calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. 
-capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însusite. 
-capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite. 
-nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. 
-nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. 
Atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecvența la lecții, participarea la acțiunile competiționale sportive, 

modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice) 
-nivelul de dezvoltare fizica a elevului. 
Criteriile de evaluare reprezintă un sistem de norme ce decurg din obiectivele educaţiei fizice şi 

sportului. Acestea asigură un sistem logic de notare ţinând cont de performanţa motrică, progresul, nivelul 
însuşirii programei, capacitatea de generalizare, capacitatea de practicare sistematică în activitatea 
extraşcolară atitudinea faţă de obiectul educaţie fizică, etc. Toate aceste criterii sunt importante dar pe prim 
plan trebuie să situăm progresul ( deoarece sunt mari diferenţieri în nivelul de dezvoltare fizică şi de 
motricitate ale colectivelor de elevi ). 

Metode şi tehnici de evaluare în mediul online folosind classroom google meet: 
1. Metode şi tehnici de verificare: trecerea unor probe de control, executarea unor deprinderi şi 

priceperi motrice în condiţii analoge probei, ramurii sau activităţii respective, executarea unor deprinderi şi 
priceperi motrice individual dar şi îndeplinirea unor sarcini speciale ( de natură didactică, metodică sau 
organizatorică ) sau chiar observarea curentă a subiecţilor şi înregistrarea datelor ( reacţie la efort, atitudini 
comportamentale ); 
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2. Metode şi tehnici de apreciere şi notare: 
• aprecierea şi notarea prin comparaţie ( relativă ), comparaţia se face la nivel de clasă fiind adecvată 

dacă este un rând de clase în şcoală,  
• aprecierea şi notarea progresului individual ( pe baza calculării unui indice),  
• aprecierea şi notarea nivelului de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice prevăzute în 

programă ( nivelul execuţiei tehnice ). 
Trecerea probelor de motricitate prevăzute de "sistemul național scolar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicat si în funcție de optiunile profesorului si elevilor, privind probele prevăzute. 
Recomandăm în mediul online o corelare a activităților fizice ale elevilor cu activitățile de predare –

evaluare ale profesorului. Elevii au la dispoziție materialul video, fișe de lucru cu indicații sau chiar modelul 
oferit de profesor în predarea de tip sincron. 

Evaluarea predicativă (inițială) 
-Se realizează pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa pregătitoare) sau la clasele unde 

profesorul predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testăriilor din anul precedent, care să-i 
permită cunoașterea posibilitătilor colectivului de elevi. 

 Evaluarea continuă (curentă) 
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvențe mai mici (în 

fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop cunoașterea gradului de însusire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecții, când si dupa 
caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente si valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o 
face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activități din etapele urmatoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvență, indisciplină sau lipsa de echipament. 

Evaluarea sumativă (finală) 
Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire 

și cu un grad ridicat de dificultate. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. 
Profesorul are în vedere: 
-Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
-Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. 
-Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în conditii analoage (asemanatoare) probei sau 

activitatii respective. 
-Executarea unor deprinderi si priceperi motrice -Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale 

organizatorice sau metodico-didactice 
Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizării obiectivelor cadru si 

standardelor finale de performanță proprii fiecărui ciclu de învațământ, cât si a obiectivelor de referință 
stabilite pentru fiecare clasă, în domeniul capacității motrice, generale si specifice practicării ramurilor de 
sport prevăzute în programa școlară. 

Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învățământ si conținuturile 
programelor școlare, fiind aplicabil în toate unitățile școlare, indiferent de condițiile avute; se adresează 
numai claselor care au prevazută educatia fizică în trunchiul comun. 

Varietatea instrumentelor asigură elevilor posibilitatea de a opta pentru susținerea unora dintre 
acestea, corespunzător propriilor disponibilități psihomotrice, interesului și traseelor individuale de 
instruire. 

Evaluarea calităților motrice vizează acumulările cantitative și calitative realizate până la susținerea 
probelor, ca urmare a sistemelor de acționare folosite pe parcursul lecțiilor. Evaluarea la probele de sport 
va fi precedată de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lecții în funcție de complexitatea si 
dificultatea lor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://biblioteca.regielive.ro/referate/educatie 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/metode-de-evaluare-in-invatamantul-online 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
BLENDEA IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ILOVAȚ 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, 
începând cu predarea, cu modul de interacțiune cu elevii și a modului în care se produce evaluarea 
procesului educațional. În vederea creșterii calității procesului de predare-evaluare se acordată o atenție 
deosebită familiarizării profesorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării 
deprinderilor acestora de a utiliza calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici 
de evaluare bazate pe utilizarea platformelor educaționale. Prin utilizarea platformei de e-learning se obține 
o unealtă valoroasă care poate ulterior îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza 
informațiilor privitoare la performanțele elevilor. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și 
asincronă pentru colaborare on-line și pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit 
interacționarea facilă cu studenții. O funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în 
preîntâmpinarea unei nevoi viitoare - este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele 
studenților. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și 
formativă oferă informații despre progres și ghidează învățarea.  

 Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de 
notare și administrare. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de 
evaluare care pot fi enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de 
răspunsuri; monitorizarea răspunsurilor elevilor; evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
evaluările pot fi păstrate și reutilizate; furnizarea de feedback imediat.  

 
 Să enumerăm câteva metode de evaluare 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuity acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de în dată ce a terminat 
testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
BIBLIOGRAFIE 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-online 
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PROIECTUL ȘI PORTOFOLIUL- INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. NADIA BLENDEA  

COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA CRAIOVA 
 
Lucrând pe o platformă educațională online ne întrebăm adesea cum evaluăm. Există firește foarte 

multe alternative și pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm 
reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului 
evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: 
atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Care ar fi beneficiile elevilor dacă ar rezolva teste online? În primul rând, testele online pot fi o 
modalitate interactivă de a aprofunda noțiunile dobândite în clasă. Sigur, veți spune, copilul poate exersa 
la fel de bine rezolvând exerciții din culegerea clasică de probleme. Se poate, dar exersând într-un mediu 
diferit și dinamic care să îl atragă, copilul învață, practic, să învețe prin joacă. În felul acesta, pregătirea 
suplimentară nu i se va mai părea o corvoadă, ajungând, în timp, să înțeleagă și să rețină noțiunile mult mai 
ușor. 

În al doilea rând, testele online îi oferă copilului avantajul de a se putea evalua singur, fără 
îndrumarea permanentă a unui adult. Realizând singur care îi sunt greșelile, acesta le va îndrepta singur, 
dobândind, astfel, independență și stimă de sine. 

Lucrând cu elevi de gimnaziu sau liceu în mediul online putem adapta cu mare succes metode de 
evaluare binecunoscute precum proiectul sau portofoliul. 

 Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă 
mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup 
chiar și în mediul online. 

 În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 
1.Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). Se recomandă utilizarea tablei online sau partajarea ecranului pentru a urmări o prezentare în 
power point. 

2.Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 
3.Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect. 
4.Planificarea activităţii (individuale sau de grup) - formularea obiectivelor proiectului; - constituirea 

grupelor de elevi (dacă este cazul); - distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; - 
distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; - identificarea surselor de 
documentare. 

5.Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 
6.Realizarea produselor/materialelor. 
7.Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului. 
8.Evaluarea proiectului 
9.Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului ( în word sau power 

point) să respecte următoarea structură (adaptare după Stoica, 2001, 60-61): 
a. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de 

realizare); 
b. Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor); 
c. Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic); 
d. Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins; 
e. Concluzii; 
f. Bibliografie; 
g. Anexe. 
Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea 

cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale.  
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Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a 
activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor. 

 Portofoliul - este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai 
lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). 

 Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari 
(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

 Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66) „poate fi exclusiv o sarcină a 
profesorului, în sensul că ele este cel care stabileşte scopul, contextul, realizează proiectarea lui, formulează 
cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau 

 poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot alege anumite 
instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate, considerate semnificative din punct de vedere 
al calităţii lor.” 

Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”: fişe de informare şi documentare 
independentă, referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, pliante, prospecte, desene, colaje, 
postere, teme, probleme rezolvate, schiţe, proiecte şi experimente, date statistice, curiozităţi, elemente 
umoristice referitoare la tematica abordată, teste şi lucrări semestriale, chestionare de atitudini, înregistrări 
audio/video, fotografii, fişe de observare, reflecţii ale elevului pe diverse teme, decupaje din reviste, 
reproduceri de pe internet; liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări, hărţi cognitive etc.. 

Avantaje ale utilizării proiectului și portofoliului: 
 Acestea reprezintă în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare 

interactivă în mediul online, plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică, cultivă responsabilitatea 
pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia, asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor 
propuse, facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar, promovează evaluarea/autoevaluarea şi 
interînvăţarea, oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi), 
precum și aprecierea: 

-capacităţii de a realiza un produs etc. 
-capacităţii argumentative;  
-capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe; 
-capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală;  
-capacităţii de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi abstractizare;  
-capacităţii investigative;  
-capacităţii de a observa; 
Aceste metode permit exersarea şi evaluarea, asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a 

competenţelor de comunicare și stimulează creativitatea, dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.. 
Putem vorbi și despre limite ale utilizării proiectului și portofoliului ca metodă de evaluare: 
-apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor);  
-minimalizarea rolului profesorului etc. 
Evaluarea online este o provocare pentru fiecare profesor indiferent de ce disciplină predă. Fiecare 

trebuie să găsească numai alternativa potrivită propriilor elevi. 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-

incluzive-de-calitate/metode-tehnici-si-instrumente-moderne-de-evaluare 
http://e-istet.ro/scoala/teste-online/ 
1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași 
2. Joiţa, E.. (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare 

cognitivconstructivistă, E.D.P., București 
3. Manolescu, M.. (2004). Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie, Meteor Press, 

București 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
BLEORTU LIGIA – PROFESOR GRADUL I 

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA SUCEAVA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce conteaza in primul rand, este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unui test cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-
i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, 
fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea 
tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care 
sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare.  

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent, includ: teme scrise, participarea 
la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, dezbateri, portofolii, examene online (cu carte 
deschisă, structurate, cronometrate). 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimam este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.  

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, 
reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria 
învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, 
durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 
rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
* Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 

Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
* National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach 

to ICT in Curriculum and Assessment, Ireland. 
* SQA – Scottish Qualification Authorities, (2003) Guidelines on Online Assessment for Further 

Education, Scotland. 
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 EVALUAREA ONLINE, O NOUA PROVOCARE.  

 TEHNICI SI INSTRUMENTE  
 

 PROF. INV. PRIMAR BOBIRNECI DANIELA EMANUELA  
 SCOALA GIMNAZIALA I. L. CARAGIALE, TULCEA  

 
 Evaluarea joaca un rol fundamental in procesul de invatare, oferind informatii valoroase despre 

progres si ghidand demersul didactic viitor. Este esentiala mai ales in procesul de certificare. Furnizeaza, 
de asemeni, o forma deosebita de feedback forumul de discutii. Evaluarea initiala, mai ales dupa o perioada 
lunga de absenta de la scoala, se impune cu deosebita seriozitate. Asa aflam care este nivelul lor de 
cunostinte dobandite in maniera online, care s-a realizat cu multe piedici pe care a trebuit sa le depasim din 
mers. Scoala unde profesez chiar a facut eforturi pentru o buna prestatie si majoritatea parintilor au raspuns 
exemplar, adaptandu-se. Dar in satele in care nu exista facilitatile pe care le au copiii din mediul urban? 
Sincer, cred ca profesorii care si-au facut datoria si au gasit solutii optime merita toata admiratia noastra!  

 In plan personal, evaluarea presupune o mare responsabilitate. Poate pentru ca atunci cand eram 
eleva am resimtit multe dezamagiri sub aspectul notarii (desi eran o eleva constiincioasa), in parte fiind si 
vina mea. Eram prea timida! De multe ori, rezultatele nu oglindeau in intregime efortul facut. Acum, ca un 
exercitiu reparator, incerc sa prestez o evaluare corecta, completa si continua. Cei 3C!  

 Toti stim ca scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea masurii in care au fost atinse 
obiectivele programului de instruire si a eficientei metodelor de predare/invatare. Centrarea ei pe aspectele 
formative poate conduce la sustinerea interesului elevilor pentru studiu. Potrivit Ordinului publicat in 
Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020, in fisa de evaluare in vederea acordarii calificativului anual 
pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar au fost incluse cateva criterii, dintre care amintesc:  

 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;  
 Valorizarea rezultatelor evaluarii si oferirea de feedback fiecarui elev.  
 Dintre metodele moderne se pot folosi cu succes: observarea sistematica a comportamentului, 

referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Pentru probele orale putem folosi fara nicio problema 
comunicarea video-audio unu la unu pe Skype sau Zoom, in care elevul poate raspunde la o intrebare sau 
expune lectia invatata.  

 Evaluarea asistata de calculator (e-assessment) e folosita pentru evaluarea abilitatilor cognitive (prin 
aplicatii software tip e-testing) si practice (prin e-potofoliu sau tip simulare). Testele tip chestionar 
presupune raspunsuri tip “da”/”nu” sau “adevarat”/”fals”, etc. sau selectarea uneia sau a mai multor variante 
corecte din mai multe posibile. Nu pun accent pe creativitate, dar permit o evaluare obiectiva cu 
aplicabilitate la multe discipline. LSM (Learning Management System) este o aplicatie software pentru 
administrarea, documentarea, urmarirea si raportarea activitatii de instruire, ca eveniment online. Unele 
LSM sunt de tip web-based pentru a usura accesul la continuturi educative si administrare. Testele care 
propun solutionarea de probleme impun nu doar memorare ci si abilitatea de a utiliza cunostintele acumulate 
in scenarii noi, practice. Obiectivitatea e relativa. E necesara prezentarea rezultatelor intr.-o limita de timp.  

 Va prezint doar doua instrumente pe care le folosesc la clasa:  
KAHOOT (kahoot.com)- este un instrument ce se poate utiliza la orice varsta, la orice disciplina si 

transforma invatarea in joaca. E folosit de 50 milioane de oameni in peste 180 de tari. Se poate accesa gratis 
de pe orice dispozitiv care dispune de browser web. Elevii se inregistreaza utilizand un cod pin furnizat de 
aplicatie prin intermediul profesorului. Pot participa individual sau pe echipe, dar profesorul e cel care 
detine controlul. Dupa ce expira timpul este afisat raspunsul corect, elevul obtinand feedback asupra 
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cunostintelor lor. Elevii nu au teama ca gresesc si sunt motivati sa obtina rezultate din ce in ce mai bune. 
Stresul e diminuat, caracterul ludic ii motiveaza la superare.  

STORYBIRD (storybird.com)- e o aplicatie ce permite creearea de povesti ilustrate, utilizand 
resursele disponibile online. Poate fi folosit gratis la un nivel si un altul implica achizitia unor optiuni 
suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creeata pe site. Pot creea minicantecele ajutati de 
platforma. E usor de utilizat la multe discipline si la proiecte extracurriculare ce sa stimuleze creativitatea, 
dezvoltarea abilitatilor lingvistice, artistice, digitale.  

 Totusi, oricat de prietenoasa ar fi aplicatia, nu poate inlocui pe deplin multiplele actiuni ale feedback-
ului invatarii, initiate prin deciziile profesorului.   
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NOILE TEHNOLOGII IN PROCESUL DE EVALUARE 

 
PROFESOR: BOBOC ANAMARIA 

COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA, IAŞI 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imaginea de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. GR. I. BOBOCEA DANIELA 

LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE DUMITRU MOȚOC, GALAȚI 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a 
învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile 
pentru a viza respectivele lacune. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 
Să enumerăm câteva: 
 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

- Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: crearea unui test, căutarea unor teste create anterior, 
vizualizarea rapoartelor, conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi, conține clase create 
sau importate de pe Classroom, conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau 
care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 
importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi: multiple choice (alegere multiplă), checkbox (casetă de 
bifat), fill-in-the-blank (completează), poll (sondaj), open-ended (răspuns deschis) – elevul nu poate 
verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

- Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și 
materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
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- Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

- LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 
- ‘bara de căutare’, ‘răsfoiește exerciții’, ‘alcătuiește exerciții’, ‘clasele mele’, ‘exercițiile mele’. 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

- Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/  
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/  
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EVALUARE ONLINE ÎN VREMURI DE PANDEMIE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BOCHIȘ MARIANA (G.P.P. BETEL, ORADEA) 

 
Evaluarea este un demers fundamental în procesul de învățământ, aceasta determină progresul realizat 

de educabil, urmărește cunoștințele și deprinderile dobândite în urma actului predării. Educatorul poate 
vedea dacă metodele folosite în timpul predarii au dat rezultat și dacă obiectivele propuse au fost atinse.  

 Poate acest virus, numit „coronavirus” este gura de oxigen de care învățământul românesc avea 
nevoie. Era timpul să primescă un „refresh”. Așa am aflat că nimeni nu era de fapt pregătit pentru o educație 
online: nici statul, nici profesorii, nici copiii. Dar procesul de învățare trebuie să continue indiferent de 
vremurile pe care le trăim, indiferent de greutățile întâmpinate pe parcursul lui. 

 Voi începe povestea predării/ evaluării online cu o vorbă din popor: „Omul cât trăiește, învață!”. 
Atunci când faci cu pasiune ceea ce faci, treci peste bariera necunoscutului, a incertitudinii și a nesiguranței. 
Pentru a putea realiza ceea ce ți-ai propus, găsești metode inedite de predare/ evaluare, pentru a ajunge să 
îți atingi obiectivele propuse la începutul fiecărui an școlar. 

 Am privit mereu evaluarea ca pe un instrument important al unui bun educator, un instrument care 
te ajută să cunoști copilul mai îndeaproape, să-i cunoști nivelul cunoștintelor și deprinderilor pe care acesta 
le are. Evaluarea este pentru mine un punct de plecare după fiecare finish (lecție predată). Cu cât evaluarea 
este mai detaliată, cu atât este mai clar startul educatorului, în noua etapă a predării.  

 Evaluarea este un proces continuu, de aceea este greu de realizat în mediul online. Prima barieră, și 
poate cea mai importantă, este vârsta copilului. La această vârstă, copiilor nu le este indicat să petreacă 
timp în fața unui monitor/ ecran, și nici nu au abilitățile necesare, fiind dependenți în totalitate de timpul și 
abilitățile părinților lor. O altă barieră pentru mine, ca educator, este faptul că învățământul preșcolar nu 
este obligatoriu, astfel nu toți copiii participă la activități. Eu am șansa să am o grupă de copii cu părinți 
dedicați și dornici de a colabora, părinți care, cu puțină îndrumare, s-au tranfosmat peste noapte în 
„educatori”.  

 Dacă la partea de predare părintele face o treabă excelentă, ajutat fiind de materialele detaliate pe 
care le trimitem, partea de evaluare rămâne una subiectivă. Mulți fac greșeala de a crede că pot înșela ochiul 
educatorului, realizând în locul copilului sarcinile date. Unii o fac din dorința de a-și prezenta copilul mai 
competent, mai perfect, alții o fac din lipsă de timp, alții din imposibilitatea de a-i da copilului o sarcină de 
lucru. Totuși, orice activitate realizată duce la un plus, indiferent dacă copilul o realizează singur sau cu 
părinții. Îmi doresc să cred că acestă generație de preșcolari, viitori școlari, nu este o generație pierdută. 
Chiar dacă poate sunt mai puțin pregătiți, sunt mai puternici din punct de vedere emoțional. Timpul pe care 
îl petrec împreună cu părinții este o binecuvântare, iar parteneriatul grădiniță-familie, este cu adevărat atins 
în această perioadă.  

 Fiecare abilitate pe care o dobândesc acești micuți, fiecare deprindere, fiecare informație acumulată 
este un plus. Un plus care umple ușor, dar sigur, un gol pe o pânză albă (educabilul). Pentru mine fiecare 
plus este un câștig, fiecare plus este rezultatul muncii și dăruirii mele, fiecare plus îmi umple inima de 
satisfacție și îmi dă avânt să merg mai departe indiferent de situație.  

 La cât mai multe plusuri, zic! Cu Dumnezeu înainte! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 ÎNV. ITINERANT: BOCIOAGA-POPA ADINA NICOLETA  

 
 Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, 

începănd cu data de 11 .03.2020, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și 
de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 
deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 
profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 
tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, 
o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a 
pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

 În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 
elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme 
online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale 
și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost 
nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. Fiecare profesor, folosind un Google 
Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile web. Pentru o soluție 
alternativă de e-learning, profesorul/învățătorul și copilul sau părintele copilului trebuie să aibă acces la 
Internet. De asemenea, trebuie să aibă un dispozitiv cu acces la Internet. Poate fi și un mobil cu un display 
cât de cât cu o rezoluție mai bună. Ceea ce era considerat până astăzi a fi un „handicap” al copiilor 
„dependenți” de telefoane, se poate transforma într-o formă de continuitate a procesului educațional în 
condiții de criză. Pentru că dacă o pregăteam din timp, nu ajungeam la improvizații. Pe lângă accesul la 
internet, mai avem nevoie de o adresă de e-mail.  

 Profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. 
Reamintesc faptul că aceste teme și întrebări nu se fac simplu și nici ușor, iar elevii au tendința de a face 
lucrurile simple prin copierea temelor de la unii la alții. Personal, aș recomanda doar postarea unor teme pe 
care elevii să le lucreze ca exercițiu, iar după ce se revine la școală să se realizeze evaluările concrete. 
Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru 
cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației.  

 Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea 
învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, 
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie 
să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat 
pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de 
învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar. 
Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un impediment mai mult în învățământul 
secundar.  

După ce ne-am asigurat de faptul că avem acces la Internet trebuie să găsim o formă de comunicare 
video. Avem nevoie de interacțiune. Copiii au nevoie să-și vadă învățătorul sau profesorul și să îl asculte 
chiar dacă uneori nu înțeleg foarte bine. Dacă aveți doi copii cu programe diferite în aceeași casă aveți 
nevoie de căști. Ca recomandare, nu folosiți căștile care se introduc în urechi, mai ales pentru copiii cu 
vârste mici!  
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 Trebuie să luăm în calcul că timpul de focus al copilului în fața ecranului electronic precum și 
performanțele sale pe termen lung sunt mai reduse. Oboseala intervine mult mai rapid în această combinație 
dispozitiv-școală. În acest context orele în fața ecranului trebuie reduse la 30-35 minute cu pauze de 15-20 
minute între ele. Pauzele presupun deplasarea în spațiu deschis sau pur și simplu câțiva pași prin 
casă/apartament. Recomandați asta cu strictețe, pentru că altfel vor apărea dureri de cap după primele ore 
de utilizare. 

 Citez: ,,Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate 
înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010; 
* Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010; 
* Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011  
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IMPORTANȚA EVALUARII IN TERAPIA  
TULBURARILOR DE LIMBAJ – ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 BRAȘOV 
 PROFESOR LOGOPED BOCOR ENIKO  

  
 Cel mai important mijloc de relaţionare al copilului este limbajul. Prin intermediul limbajului copilul 

comunică cu semenii săi, îşi împărtăşeşte dorinţele sentimentele, intenţiile formându-se ca individ şi ajutând 
la dezvoltarea personalităţii lui.  

 Un copil care întâmpină probleme de limbaj poate dezvolta complexe de inferioritate, prezentând 
totodată şi o stimă de sine scăzută, relaţii deficitare cu ceilalţi, ajungând să manifeste frică, eşec sau chiar 
abandon şcolar şi implicit o slabă inserţie socială.  

 Pentru evitarea acestora se impune cu necesitate depistarea şi diagnosticarea copiilor cu tulburări de 
limbaj precum şi intervenţia logopedică adecvată.  

 Depistarea şi diagnosticarea copiilor cu tulburări de limbaj se realizează în etape succesive:  
• Evaluarea selectivă : acesta presupune depistarea copiilor cu posibile tulburari de limbaj. Selecţia 

se face prin aplicarea unor metode care trebuie să fie sistematice dar limitate, în aşa fel încât să cuprindă 
un număr cât mai mare de copiii.  

• Examinarea integrală: în cadrul acesteia se realizează evaluarea iniţială a logopaţilor. Acesta se 
realizează individual cu fiecare logopat depistat, având ca scop stabilirea diagnosticului diferenţial pe baza 
căreia se va elabora planul de intervenţie personalizat.  

 Examinarea complexă cuprinde:  
• Anamneza: se consemnează în urma convorbirii cu unul dintre părinţi şi urmăreşte obţinerea 

informaţiilor asupra antecedentelor personale şi heredo-colaterale. Date cu privire la boli ereditare, 
malformaţii, naştere, boli infecţioase, dezvoltarea afectivităţii, integrarea copilului în familie, traume, 
accidente.  

• Examinarea articulaţiei: - Examinarea articulării propriu-zise - urmareşte capacitatea de redare a 
sunetelor vorbirii în ordinea dificultăţilor. Logopedul pronunţă sunetele alfabetului şi cere copilului să 
repete şi el.  

- Examinarea capacităţii fonematice – copilul repetă după logoped denumirea imaginilor în poziţia 
iniţială, finală, mediană, lângă consoană.  

• Examinarea vorbirii coerente: - se poate realiza pe baza unui desen în care sunt curprinse mai 
multe personaje, sarcina copilului fiind realizarea unei mici povestioare.  

• Examinarea vârstei psihologice a limbajului (Proba Alice Descoendres- este alcătuit din 7 probe 
şi se aplică copiilor cu vârste între 3 şi 7 ani. Proba permite observarea abaterilor în dezvoltarea limbajului 
în raport cu vârsta cronologică.  

• Examinarea atenţiei, memoriei şi a dificultăţilor auditive –logopedul foloseşte probe pentru 
examinarea auzului, probe pentru examinarea atenţiei şi a memoriei auditive, probe pentru reproducerea 
succesivă a sunetelor, probe pentru diferenţierea auditivă a lungimii, vitezei, a intensităţii sunetelor, probe 
pentru examinarea diferenţierii auditive.  

Scopul acestor probe sunt:  
 - detectarea cât mai timpurie a deficienţei de auz;  
- diferenţierea şi reproducerea serialităţii unor sunete, cuvinte;  
- capacitatea de a diferenţia sunetele;  
- nivelul de atenţie auditivă;  
- capacitatea de memorie verbală de scurtă durată;  
- capacitatea de concentrare a atenţiei.  
• Examinarea lateralităţii- Bateria de lateralitate Galifret Granjon – cuprinde un set de probe având 

ca scop observarea comportamentului motric al copilului şi stabilirea dominanţei laterale, vizând evaluarea 
şi determinarea dinamicii lateralităţii la nivelul mainilor, ochilor şi a piciorului.  

• Examinarea schemei corporale şi a orientării spaţiale  
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- Probe pentru examinarea schemei corporale: cunoaşterea părţii drepte şi a părţii stângi, orientarea 
pe propriul corp, executarea unor mişcări, recunoaşterea stânga dreapta la altă persoană care stă în faţă, 
imitarea mişcărilor făcute de examinator aflat faţă în faţă cu copilul.  

 - Probe pentru examinarea orientării în spaţiu şi plan: scopul probelor este de cunoaştere a direcţiilor 
spaţiale din spaţiul înconjurător.  

• Evaluarea dezvoltării motrice – Scala Ozeretzki- stabileşte gradul de dezvoltare normală a 
motricităţii de la vârsta de 4 ani la 14 ani. Cuprinde câte 6 probe pentru fiecare an, diferenţiate pentru fete 
şi băieţi.  

Aceste probe pot fi aplicate atât la preşcolari cât şi la scolarii mici având ca obiectiv stabilirea unui 
diagnostic diferenţiat în vederea elaborării planurilor de intervenţie personalizate, acestea putând conduce 
la obţinerea unor câştiguri la nivelul dezvoltării limbajului oral al copilului, ulterior şi la nivelul limbajului 
scris-citit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Oprea V., Niţu E., Chiriacescu D., Lungu E. (2003), Set de instrumente, probe şi teste pentru 

evaluarea educaţională a copiilor cu dizabilităţi, Unicef şi Asociaţia Reninco România  
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Crososchi Codruţa, Csernic Vass-Karmen(2011), Examinarea complexă a tulburărilor de limbaj, 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR BODEA LOREDANA 

 
 Ne aflăm într-o nouă eră – cea a schimbărilor, a vitezei, a provocărilor. Lumea încearcă să țină pasul 

cu tot ce se întâmplă și realizează că soluția la multe dintre provocările care apar este cea a învățării ,,din 
mers”. Schimbările nu țin seama de domeniu, de pregătire, de preferințe. Ele au loc și gata. Cei care trebuie 
să se adapteze sunt oamenii, începând de la cele mai fragede vârste și continuând pânăă la vârsta frumoasă 
a bunicilor. 

 Una dintre schimbările cele mai radicale o înregistrează sistemele educaționale care nu mai pot forma 
oameni după vechile ,,rețete”, ci au nevoie de o reinventare din temelii, în condițiile în care actorii din 
teatrul educațional nu mai interacționează decât prin intermediul internetului. Ceea ce până acum ni se 
părea imposibil și oarecum fad – învățarea prin intermediul internetului- este acum modalitatea prin care 
copiii acumulează cunoștințe, își formează priceperi, deprinderi și capacități. Am trecut dintr-o dată de la 
prezența în sala de clasă cu interacțiuni și lecții clasice, la clasa și lecția virtuală, la interacțiune prin 
intermediul dispozitivelor electronice care au devenit indispensabile, indiferent de tipul de activitate. 

 Dacă modul de predare s-a schimbat, la fel au făcut și metodele de evaluare. Indiferent de nivelul de 
școlarizare, s-a demostrat în urma unor ample cercetări ale savanților de la Universitatea Harvard că 
intercalarea conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu evaluări scurte, la intervale de 
timp regulate, poate îmbunătăți performanțele elevilor. 

 Cele mai eficiente metode de evaluare sunt testele care au avantajul evaluării cunoștințelor tuturor 
elevilor pentru un anumit volum de materie. Astfel, după administrarea testelor de evaluare inițială, sunt 
planificate teste de evaluare sumativă, probe orale, proiecte, teme de portofoliu, chestionare, dezbateri etc. 
Complexitatea fiecăreia dintre aceste probe variază în funcție de nivelul de pregătire al elevilor, de nivelul 
achizițiilor, de nivelul de școlarizare. 

 Una dintre provocările momentului este evaluarea on-line care poate îmbrăca diverse forme: 
chestionare cu răspuns imediat, prezentări interactive etc. 

 În predarea- învățarea- evaluarea on-line este foarte importantă utilizarea diverselor aplicații: 
Kahoot, My Koolio, Twinkl, IXL care ne ajută în realizarea lecțiilor, pentru a le conferi atractivitate, 
interactivitate, esență. 

 Avantajul acestor mijloace este că sunt diverse și foarte atractive. Chiar dacă necesităcrearea unui 
cont sau logare, elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la 
maxim.Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau săcolecteze date 
pentru folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, BODNARIUK ANA MARIA 
ȘCOALA GIMN. NR. 6 “NICOLAE TITULESCU” 

 
 Pentru a putea ajunge la evaluare trebuie ca prima data să se realizeze predarea apoi învățarea. Fără 

aceste prime două componente nu se poate realiza evaluarea.  
 Predarea este o component prin care transmitem conținut către elev. De ce mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirectional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă folosirea 
unor metode prin care interactionăm cu elevul. Acestă interacțiune îți dă posibilitatea de a testa capacitatea 
elevului de a reține, înțelege și aplica informațiile sau conceptele prezentate în procesul de predarea. 
Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul actului didactic modern, cu tote că de cele mai multe ori se 
finalizează cu o evaluare pe bază de note, poate fi și o formă de evaluare a procesului în sine, practicată în 
special de profesorii preocupați de activitatea lor și cu vocație pentru meseria pe care o practică.  

 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, dar și ca părinte, devine 
din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie să învăț asta… 

 Evaluarea este o component esențială a procesului instructiv educațiv, fără de care nu știm dacă 
informațiile transmise de noi au ajuns la elevi și dacă au fost însușite.  

 Să predai pare foarte simplu, dacă ai pregătire, talent, energie și dorință, învățarea este în mare 
măsură treaba elevului, dar evaluarea este responsabilitatea ta ca profesor. Iar pentru acesta atât profesorul 
cât și întreg sistemul educational trebuie să se asigure că cele trei caracteristici esențiale ale evaluării au 
fost atinse: să fie continuă, completă și corectă. 

 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, ș.a.m.d. 

 Deși în cadrul orelor de predare avem la îndemână destule aplicații pentru învățământul online, care 
cu puțină creativitate pot fi și eficiente, nu cred că pot reprezeta intrumente de evaluare astfel încât să fie 
asigurate cele trei caracteristici esențiale ale evaluării. Când vine vorba de evaluare în învățământul primar 
pare din ce în ce mai complicat și fără soluție.  

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Probele scrise online nu cred că au aplicabilitatea deocamdată, în contextul 
actual, deorece evaluarea trebuie să fie corectă și să știi sigur pe cine ai evaluat, însă în online o mare 
problemă este verificarea identității. 

 Pentru referate, proiecte și portofolii putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
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transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. Dar nici în situația acesta nu știi cât 
a fost contribuția elevului și cât a părintelui. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm, dar din păcate totul costă și uneori 
chiar foarte mult. Școlile nu au posibilitatea să ne pună la dispoziție astfel de platforme și nici să ne 
intruiască.  

 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. NICULINA DANIELA BODOCAN 

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 

În contextul actual, a crescut interesul față de metodele de evaluare on line care presupun dealtfel o 

nouă viziune asupra pedagogiei evaluării. 

În primul rând, sistemul de învățare online, acum la ordinea zilei, include toate instrumentele de 

susținere a evaluării și de realizare a activităților în rețea. Acest lucru este datorat progresului tehnologiei, 

care multiplică scenariile pedagogice realizabile online, precum și ocaziile de exprimare și colaborare ale 

elevilor pe web. 

În același timp, mondializarea și concurența tot mai mare pe care aceasta o generează, dirijează tot 

mai mult spre necesitatea unei evaluări standardizate, cu scopul de a facilita compararea performanțelor.  

Reflexia pedagogică legată de evaluare este un alt factor important, care implică o abordare ce se vrea 

mai științifică, adică mai orientată spre psihometrie, fiind preocupată în particular de fidelitatea 

măsurătorilor de performanțe, precum și de validitatea probelor de evaluare. În acest sens, este foarte 

important să se stabilească încă de la început, alături de obiective ale învățării bine definite în termeni de 

competențe vizate, și nivelul de achiziții așteptat, iar acestea să fie clare atât pentru profesor cât și pentru 

elevi. 

Evaluarea în mediul online trebuie să fie abordată diferit față de evaluarea tradițională, în sala de 

clasă. De multe ori, cea dintâi se dovedește a fi mai eficientă, prin alternativele pe care le oferă : prezentări 

în grup, jurnale reflexive, proiecte, simulări, care antrenează și dezvoltă flexibilitatea în exprimarea 

cunoștințelor, cer elevului să demonstreze înțelegerea a ceea ce a studiat, nu doar simpla regurgitare a 

modului în care altcineva a interpretat un anumit subiect. 

Printre formele variate de evaluare, autori precum Wiggins (1990), sugerează să se acorde poziții 

privilegiate evaluărilor autentice, adică prin crearea de scenarii pertinente și semnificative, care le permit 

elevilor să își aplice competențele pentru rezolvarea problemelor din lumea reală. În acest sens, Kare și 

Lam (2008) invită la evaluări care cer elevului să își folosească abilitățile în contexte mai puțin definite, 

neclare, adică asemănătoare celor din viața reală unde informația nu este perfectă și unde elevul dispune de 

un spațiu de manevră pentru a-și aplica competențele în funcție de situația în cauză. 

Unul dintre cele opt principii ale conectivismului: ”Învățarea și cunoașterea se bazează pe diferența 

de opinie”, recomandă folosirea activităților colaborative și a interacțiunii pentru realizarea unei evaluări 

autentice, susținând că, capacitatea de a lucra în echipă este o competență general valorizată la orice loc de 

muncă.  
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În concluzie, realizarea de activități de evaluare variate, autentice și colaborative, este facilitată de 

tehnologie. Aproape toate formele de demonstrare de competențe pot să fie reproduse într-un context de 

formare și evaluare la distanță. Numeroase instrumente facilitează munca colaborativă și interacțiunea între 

elevi, ceea ce înseamnă că este foarte ușor și simplu să se folosească metode variate, care să contribuie la 

o evaluare cât mai justă dar și la o experiență bogată pentru elev, și care să nu ducă la o supraîncărcare a 

sarcinilor profesorului. 

Situația mondială actuală, în care învățarea se desfășoară în bună parte la distanță, a contribuit la o 

evoluție considerabilă în domeniu, prin dezvoltarea platformelor de învățare, dotate cu instrumente variate 

care permit o mare diversitate a formelor de evaluare. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE 

 
PROF. BODROGEAN ADINA LUCIA 

LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL’’, TIMIȘOARA 
 
Predarea, învățarea și evaluarea constituie un proces complex. Predarea este componenta prin 

care se transmite un conținut către elev. De obicei predarea presupune un proces unidirecțional, dar marea 
parte a autorilor de specialitate recomandă interacțiunea. Aceasta include o metodă de a testa (evalua) 
capacitatea elevului de a reține și aplica conținuturile învățării. 

Învățarea este o componentă individuală, voită și foarte diversificată realizată de elev. Învățarea 
necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța este un 
factor social-cultural foarte complex. 

Evaluarea trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale: să fie continuă, completă și corectă. 
Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Ultima întrebare se referă chiar la metodele și tehnicile utilizate pentru evaluare. Evaluarea on-line 

presupune multiple aspecte care nu erau prezente la evaluarea față în față. 
La disciplina limba engleză crearea fișelor de lucru interactive pe platforma Liveworksheets este de 

foarte utilă. Aceasta permite utilizatorului să transforme tradiționalele fișe de lucru în exerciții online 
interactive cu ,,self-correction’’. Elevii pot rezolva aceste fișe interactive online și apoi să trimită 
răspunsurile profesorului. Este foarte motivant pentru elevi, iar profesorul economisește timp. Mai mult 
decât atât, aceste fișe interactive folosesc noile tehnologii incluzând sunete, filmulețe video, întrebări cu 
variante de răspuns, chiar exerciții de ,,speaking’’. Există o colecție de astfel de fișe care acoperă o arie 
largă de limbi și materii. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Google forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul poate să 
includă imagini sau video. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 
răspuns, sau nu. 

Acestea au fost doar câteva instrumente prin care se poate realiza evaluarea on-line. 
În contextele on-line, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune semnificativă. Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate 
înlocui în totalitate acțiunile feedback-ului învățării, acțiuni inițiate de învățător sau profesor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
BOGDAN LAURA CRISTINA 

 
WWW a deschis o lume noua către predare și învățare. Înlocuiește multe scenarii tradiționale și 

schimba modul de predare. Elevii vor putea să învețe ceea ce își doresc, când își doresc, unde, cât de mult 
sunt dispuși să învețe și, cel mai important, vor putea să evalueze ceea ce au învățat. În consecință, elevul 
trebuie să fie activ, disciplinat șiș a învețe prin descoperire. 

Desi educatorii de la toate nivelurile au adoptat uneltele predării online, problema evaluării elevului 
în acest mediu încă mai este dezbătută. Instruirea online poate fi eficienta, convenabila și flexibila ață pentru 
profesori, cât și pentru elevi, totuși trebuie accentuat faptul că aceasta tehnologie trebuie folosita pentru a 
facilita predarea și promova învățarea. Cum putem știi noi, profesorii, daca livram informative efficient, 
daca nu prin evaluare? 

Evaluarea online înseamnă mai mult decât testarea și evaluarea elevilor. Înseamnă un întreg sistem 
de măsurare a ceea ce s-a învățat. Din moment ce metoda de livrare a informației s-a schimbat, profesorii 
trebuie să schimbe și modalitatea prin care demonstrează eficacitatea predării și a învățării. 

Daca se pune în discuție evaluare calității lecțiilor online, o problema recurenta este aceea a pierderii 
relației face-to-face intre profesor și elev. Aceasta lipsa ar putea avea un impact major asupra percepției 
elevilor despre procesul de învățare. Interacțiunea professor-elev este o component cruciala a procesului de 
evaluare. Dar și învățarea online, în contrast cu cea tradițională, folosește notițe, audio, video și discuții. S 
ar putea spune că elevii ar putea găsi mai interesant acest mod de interacțiune, deoarece sunt mai deschiși 
la a pune întrebări și a prticipa la discuții de grup mai mult decât în cadrul formal al clasei. Astfel, profesorul 
poate evalua din punct de vedere instructiv, dar și social implicarea elevului în procesul de învățare online. 
Nu se evaluează doar participarea elevului la lecție că simpla prezenta, ci implicarea acestuia în activitățile 
respective. Cee ace este greu de evaluat în acest caz este, desigur, cât și ce a acumulat elevul că informație. 

Autoevaluarea ar trebui să constituie o componenta majora a învățării online. Astfel, elevii vor putea 
determina singuri daca îndeplinesc obiectivele învățării, iar daca nu, vă fi nevoie de mai mult efort din 
partea lor. Testarea online este o astfel de metoda prin care elevii concluzionează cât din informația livrata 
și-a pus amprenta asupra lor. Evaluarea scrisa online este o metoda pentru profesori de a evalua, pe lângă 
informație, și coeziunea, gramatica, organizarea ideilor. Evaluarea orala da posibilitatea profesorului de a 
analiza răspunsurile, întrebările pe care le-ar putea pune elevul în legătură cu tema lecției, și profunzimea 
observațiilor dintre elev și professor, dar și aceea dintre elevi. 

O alta metoda de evaluare facilitata de sistemul online este aceea a portofoliului muncii unui elev. 
Astfel, profesorul întocmește un asemenea instrument ce va cuprinde temele online, proiectele, comentariile 
elevului, întrebările și notițele profesorului. Evaluarea va consta în monitorizarea acestor portofolii și 
măsurarea învățării elevului printr-un set de obiective predefinite. 

În concluzie, evaluarea este eficienta atunci când reflecta o înțelegere multidimensionala, integrata și 
demonstrata de-a lungul timpului. Evaluarea trebuie să fie continua și să se desfășoare regulat pentru a 
permite elevilor să își evalueze propriul progres. 
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ÎN ON-LINE 

 
BOGDAN MARIANA  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL VLAICU‘’ ARAD 
 
 Învăţarea prin cooperare este o paradigmă de instruire în care echipe de elevii lucrează la rezolvarea 

unor sarcini structurate (de exemplu, teme pentru acasă, experimente de laborator, sau proiecte), în condiţii 
care să îndeplinească cinci criterii: interdependenţa pozitivă, responsabilitate individuală, interacţiunea 
faţă-în-faţă, utilizarea adecvată a competenţelor de colaborare şi auto-evaluarea funcţionării echipei la 
anumite intervale de timp. Multe studii au arătat că, atunci când acestea sunt puse în aplicare în mod corect, 
învăţarea prin cooperare îmbunătăţeşte achiziţia şi reţinerea informaţiilor, deprinderile de gândire la nivel 
înalt, deprinderile de comunicare şi încrederea în sine (Johnson et al, 1991). Învăţarea prin cooperare a fost 
propusă ca răspuns la educaţia tradiţională condusă de curriculum. În mediile de învăţare cooperativă, elevii 
interacţionează în grup eterogen intenţionat structurat pentru a sprijini învăţarea personală şi a altora din 
acelaşi grup. În educaţia on-line, învăţarea în cooperare se concentrează pe oportunităţile oferite prin 
încurajarea flexibilităţii individuale, cât şi afinităţii la o comunitate de învăţare (Paulsen, 2003). Învăţarea 
prin cooperare încearcă să promoveze atât beneficii oferite de libertatea de învăţare individuală cât şi 
beneficiile învăţării colaborative. Astfel, în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare 
care pune accentul pe libertatea individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online. Învăţarea on-line 
prin cooperare oferă soluţii flexibile de învăţare. Obiectivele sale specifice sunt: posibilitatea oferită 
utilizatorilor virtuali de a selecta componentele instrucţionale necesare, personalizarea mediilor lor de 
învăţare; oferirea de soluţii flexibile pentru adaptarea dinamică a conţinutului de instruire în funcţie de 
nevoile individuale în domeniul educaţiei în timp real. Sistemele de Management de Învăţare (Learning 
Management Systems – LMSs) sunt acum înlocuite de e-Learning 2.0, ce suportă învăţarea prin colaborare 
prin blogs, wiki-uri şi software social  

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://proform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-prin-cooperare-sau-interdependenta-pozitiva-in-

grupul-de-elevi  
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR BOGDAN MARINELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL SADOVEANU” HUȘI, JUD. VASLUI 
 
Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe cheie pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii săi apreciază 
comunicarea cu profesorul si relația continuă pe care o oferă această metodă modernă de predare-învățare. 
Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și 
motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic 
între colaborare și competiție școlară. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Să enumerăm câteva: 
Google Classroom - aici puteți discuta cu elevii  
Google Meet - pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o 

bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți 
elevilor etc. 
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Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare pentru învățământul primar. 
- Platforma ASQ oferă copiilor o experiență de învățare cât mai completă, dinamică și interactivă. 

Atunci când este în fața unei noțiuni noi, elevul trebuie să aibă la îndemână toate uneltele necesare pentru 
a asimila și exersa conceptul nou descoperit. Iar asta presupune accesul la conținut interactiv: la lecții cu 
explicații video intercalate cu cereri de feedback, la exerciții și exemple de rezolvări, la teste și funcții de 
autoevaluare, și nu în ultimul rând, la jocuri și competiții alături de colegi pe baza noțiunilor învățate. Toate 
aceste activități fiind răsplătite cu puncte, medalii și creștere în nivel. La rândul său, profesorul nu trebuie 
să mai piardă timp prețios evaluând pe rând elevii la tablă sau corectând lucrări atât de des. El are nevoie 
de un instrument care îi permite să vadă cu exactitate, în orice moment, la ce nivel de cunoștințe se află 
fiecare elev din clasă. Să vadă ce lipsuri are și să poată ghida pe fiecare pe un traseu personalizat. Aspectele 
prezentate mai sus pot fi puse în aplicare utilizând platforma ASQ.  

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți și elevilor să facă același lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOGHIAN ROXANA – MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIMANU, JUD. CONSTANȚA 

 
 În contextul pandemiei de Covid- 19, cea mai mare provocare a momentului în învățământ o 

constituie mutarea activităților cu elevii în spațiul virtual. 
 Platformele de e-learning constituie unelte valoroase care au îmbunătățit procesele educaționale 

administrate și analiza informațiilor privitoare la performanțele elevilor. Printre platformele cele mai 
recomandante, care permit și gestionarea claselor, sunt următoarele: Adservio, Google Classroom, 
Microsoft Teams, Edmodo, Kinderpedia, Digitaliada. Acestea permit încărcarea de materiale, postarea de 
anunțuri, colaborarea și comunicarea în timp real, elaborarea de teste, unele au și modul de video-conferință 
(Zoom) integrat cu orarul clasei dar și catalog de note virtual cu posibilitatea de atribuire și notare a temelor 
către elevi. 

 Evaluarea are un rol important în procesul de învățare oferind informații despre progres și călăuzește 
învățarea, scopul ei principal fiind reprezentat de identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Este util ca evaluarea să se centreze pe aspectele ei formative, 
astfel încât să intensifice şi să mențină interesul elevilor pentru studiu, să-i orienteze spre acumularea de 
cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare. 

 Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
formativă şi sumativă. 

 În prezent, cele mai folosite strategii de evaluare online sunt: utilizarea comunicării prin diferite 
dispozitive (telefon, tableta, calculator) ca mediu de transfer pentru a trimite şi a adăuga 
comentarii/observații pe marginea temelor de genul: eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii/proiecte şi 
pentru testarea directă pe instrumentul folosit, testele de tip chestionar şi quiz-uri.  

 Cel mai des întâlnite în evaluările online sunt testele de tip chestionar, o metodă ce poate fi aplicată 
la orice materie, având un nivel înalt de obiectivitate şi provocând elevii să aibă o atenţie mărită pentru a 
face alegerile sau completările corecte, creându-le, în acelaşi timp, o imagine de ansamblu asupra materiei. 
Acestea conțin răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de elemente, introducerea unor cuvinte/numere omise, 
ordonare de elemente sau întrebări cu răspuns deschis, cu introducerea unui răspuns desfășurat în formă 
liberă, pentru acestea din urmă fiind necesară notarea în stil clasic făcută de cadrul didactic, ceilalți itemi 
putând fi corectați automat de sistem. Aceste evaluări pot fi elaborate de cadrele didactice prin intermediul 
platformelor enumerate mai sus, dar și prin alte aplicații precum: ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl, Google Forms. 

 Printre beneficiile utilizării computerelor în procesul de evaluare pot fi enumerate: posibilitatea de a 
nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările pot fi păstrate și reutilizate și furnizarea 
de feedback imediat. 

 Exisă și dezavantaje ale examinării online printre care: limitarea posibilităţilor de testare a 
abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere și nu pe creativitate, costuri ridicate în faza 
iniţială, cunoştinţe suplimentare în zona de informatică, limitările sistemelor computerizate privind itemi 
deschiși, dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil într-un sistem de evaluare digitală sau incluse într-
un software educațional, atunci ele pot presupune din partea evaluatorului un efort destul de mare în 
pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns. 
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FEEDBACK FOLOSIND INSTRUMENTE TIC 
 

BOGYA KRISZTINA 
 
Cea mai eficientă funcție pedagogică a evaluării este feedback-ul. Vom examina acum posibilitățile 

de utilizare a instrumentelor TIC pentru un feedback eficient. 
Evaluare continuă 
Datorită naturii evaluării continue, este formativă, nu măsoară elevul la un moment dat, ci rezumă 

rezultatele procesului de învățare și documentează pașii acestuia într-un anumit interval. Concluzia este că 
elevilor li se oferă în mod constant feedback cu privire la munca lor și (de exemplu, documentația lucrărilor 
de teren, experimente, disertații, proiecte, lucrări la clasă etc.) este evaluată din perspectiva procesului în 
ansamblu. 

Avantajul evident al evaluării continue este că permite dezvoltarea elevului, există mai multe 
modalități de a obține rezultate într-un anumit interval de timp, există o oportunitate de autoreglare, o 
autonomie mai mare a elevilor și procesul este mai puțin stresant. 

Dezavantajul poate fi, că elevii nu primesc feedback continuu cu privire la munca lor. Poate fi, de 
asemenea, o problemă dacă profesorul lasă elevii complet singuri în învățarea lor. Este important să 
adăugăm un set clar de criterii la evaluare, pentru a ajuta și îndruma elevii să folosească oportunitățile 
oferite de sistem, să profite de posibilitatea de autoreglare și să nu abuzeze de faptul că munca lor nu are 
întotdeauna o valoare imediată (măsurabilă). 

Portofoliu digital  
Un portofoliu digital (care nu este altceva decât o colecție de documente care arată ce au învățat elevii 

despre un anumit subiect) poate fi baza pentru evaluarea continuă sau metoda prin care elevii (și profesorul) 
monitorizează, pot urmări unde se îndreaptă munca și se pot asigura că rezultatele unui proiect de trei 
săptămâni nu se nasc într-o singură zi. Dacă dăm și elevilor autonomie, merită să stabilim anumite „etape” 
și, pe lângă un proiect pe termen mediu (mai multe săptămâni), merită să ne stabilim și obiective pe termen 
scurt, clar vizibile. 

Pe de o parte, îi ajută pe elevi să-și programeze timpul (nu pot evalua deseori câtă muncă, energie, 
timp necesită o sarcină), le oferă posibilitatea de a vedea, de a evalua munca celuilalt și de a-și compara 
propriul progres cu ceilalți. 

Cel puțin la fel de important este faptul că auto-reflecția este încorporată în acest sistem (ceea ce nu 
este evident de la sine pentru mulți elevi), adică vede ce trebuie să facă, unde a greșit și ce merită să fie 
schimbat. 

Portofoliul digital cu partajare de documente poate fi o aplicație extrem de simplă, funcțională și utilă 
pentru compilare, partajare și colectare. Aceste sisteme sunt de obicei destul de scumpe și nu sunt accesibile 
tuturor. Cu toate acestea, există și modalități de a obține feedback pe care îl putem obține de la elevii noștri 
mult mai ieftin. De exemplu, Mouse Mischief (disponibil ca descărcare gratuită ca parte a Microsoft 
Learning Suite) ca supliment Powerpoint vă permite să conectați mai multe mouse-urila un singur 
calculator, astfel întrebările din Powerpoint pot fi apoi răspunse de fiecare grup cu propriul mouse și apoi 
văzute dacă au reușit să găsească răspunsul corect. 

Sistemul socrativ (http://socrative.com/) poate fi deosebit de util pentru feedback. În acest sens, elevii 
pot răspunde la întrebările adresate de profesor de pe propriul computer sau doar de pe smartphone. Într-un 
sistem care oferă un grad ridicat de libertate, avem chiar posibilitatea de a improviza. Sistemul acceptă și 
utilizarea așa-numitelor bilete de ieșire, acestea sunt întrebări la care elevul trebuie să răspundă la sfârșitul 
lecției, cu ajutorul cărora elevul poate vedea dacă a înțeles materialul și cât de reușită a avut munca pentru 
profesor. 
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În cele din urmă, vorbim și despre Microsoft Interactive Classroom. Acest sistem poate fi utilizat 
atunci când computerele profesorului și elevului sunt conectate la aceeași subrețea. Suplimentul (care este 
disponibil și ca parte a Microsoft Learning Suite gratuit) trebuie să fie instalat și pe calculatoarele 
profesorilor și studenților. Profesorul folosește propria proiecție Powerpoint, dar poate atrage cu ușurință 
în ea. Elevii vor vedea diapozitive pentru profesori în programul lor OneNote (parte a suitei Office) 
concepute special pentru ca aceștia să ia notițe, dar își pot înregistra propriile comentarii. În plus, profesorul 
poate chiar pune întrebări elevilor la care pot răspunde. Cu aceasta, putem obține de fapt un sistem complet 
de management al clasei.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR BOITOȘ SANDA- ELENA 

 
Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 

calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Utilizarea instrumentelor 
IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare. 

În cadrul activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin 
intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, 
dacă rezultatul este un succes sau un insucces. 

Cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate, spre exempl: 

-Google Classroom: aici pot discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferă elevilor etc. 

-Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

-Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
cadrului didactic să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. 
Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu.) Funcția 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 

-Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

-Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

-Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

-Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

-LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația permite setarea limbii române.  

-Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt 
JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi 
completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de 
rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o 
a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate. 

Există multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, 
Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de 
pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi 
întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Se poate concluziona, că în dependență de vârsta elevului platformele și instrumentele online sunt 
înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățare-evaluare. Rolul cadrului didactic este să utiliza 
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metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit 
instrument sau o anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea cuprinde 
elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, susțin crearea unei 
atmosfere emoționale pozitive de învățare cât și de evaluare. Platformele educaționale ne permit să 
elaborăm materiale didactice cu caracter captivant, originale pentru elevi. 
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 EVALUAREA ONLINE 

 

 BOJAN ELENA CLAUDIA 

 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU 

  
 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 

fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 

referim la sistemul de învăţământ, atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 

perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

 Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 

susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 

activitatea de învăţare. 

 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 

apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 

manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 

dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 

cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 

Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 

variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 

deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 

materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 

sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE 
  

BOJAN RAMONA-MARIA 
 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructive-educativ, a triadei învățare-predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate în vederea optimizării ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare.  

Dintre metodele tradiţionale de evaluare pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă 
comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în 
care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

Metode alternative (moderne) de evaluare sunt: 
- observarea sistematică a comportamentului elevului prin: 
• fişe de evaluare/autoevaluare; 
• liste de control/verificare; 
• scări de clasificare-investigaţia-proiectul-referatul. 
Evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Nu trebuie 

pierdut din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu /au 
învățat să facă? 

- portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permiţând strângerea unui material bogat şi 
variat despre progresul şcolar al elevului; 

- autoevaluarea permite elevului o cunoaştere a performanţelor proprii. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.  
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

– Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru 
interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, 
cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback 
prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici 
măiestria profesorului este să construiască distractori cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații 
pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii 
pot relua testul. 

–Adservio –permite conceperea unor formulare de evaluare unde se pot adăuga întrebări cu răspuns 
lung, răspuns scurt, răspunsuri în listă, răspunsuri multiple și o singură variant. Opțiunea StepByStep oferă 
posibilitatea de a crea un formular de evaluare StepByStep folosind un șablon standard. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, PowerPoint etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Se spune că cel mai bun 
instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

 BOKOR ILDIKÓ 
 GRADINIȚA „ALBA CA ZAPADA” CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar Are ca scop observarea capacităţii de 

cunoaştere şi stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, socio-emoţională şi artistică al 
preşcolarilor. Oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. 

 În urma rezultatelor evaluării iniţiale putem stabili modul adecvat de predare a noului conţinut; 
aplicăm unele măsuri ameliorative unde este cazul, fie de recuperare, fie activitate suplimentară. Am folosit 
următoarele modalităţi de evaluare : 

 Observarea directă 
 Conversaţia 
 Discuţii individuale cu copiii 
 Examinarea prin probe scrise – fișe de lucru - domeniul DŞ 
 Examinarea prin lucrări practice – domeniul DOS  
 Trebuie să alegem adecvat conţinuturile, strategiile didactice, şi itemii de evaluare, pe domenii de 

dezvoltare, ţinând cont de particularităţile de vârstă ale copiilor. 
 Pentru o evaluare eficientă, folosim metode şi procedee, de la cele tradiţionale, la cele moderne, 

activ- participative, şi materiale intuitive estetice, care permit alternarea situaţiilor de joc şi de învăţare, 
diferite tipuri, forme de activităţi, frontale, pe grupe, în perechi, individual. În cadrul acestor activităţi, cea 
mai eficientă metodă este cea orală, în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. 

 Prin metoda observării se evaluează comportamentul copiilor, cât de bine comunică, cantitatea şi 
calitatea cunoştinţelor dobândite anterior, priceperile şi deprinderile acumulate, sau ce lipsuri au, dacă 
necesită activităţi ameliorative. Pentru observarea copiilor se asigură variate situaţii de joc - joc de rol, de 
construcţii, de masă, jocuri de construcţii, de mişcare şi de învăţare/pe domenii experienţiale, deoarece sunt 
acele activităţi în care copiii comunică verbal şi nonverbal.  

 O altă metodă utilizată este proba practică prin care se poate verifica capacităţile şi abilităţile copiilor. 
 La grupa mijlocie şi mare utilizăm fişe de lucru prin care se verifică cunoştinţele din domeniul ştiinţei 

și al limbajului. Evaluarea prin fişe de lucru sunt probe mixte, deoarece presupun utilizarea probelor orale, 
scrise, practice, adică copiii rezolvă sarcini, verbalizează rezultatele, scriu elemente grafice.  

 În evaluare, jocurile didactice, dramatizările, teatrul de păpuşi cu roluri interpretate de copii, 
întrecerile sportive, concursurile de recitare, jocurile creative-drama, oferă un real succes prin care se 
reuşește abordarea mai multor comportamente.  

 Evaluarea, indiferent de itemii stabiliţi, metodele, tehnicile selectate și utilizate, trebuie  să respecte 
anumite norme pedagogice: să fie motivantă, să utilizeze mijloace adecvate,  

Exemplu de scenariu didactic pentru evaluare inițială nivel II 
Tipul activității: verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
Scopul activității: verificarea cunoștințelor legate de corpul uman, organele senzoriale;  
Obiective operaționale: să denumească părțile corpului, organele senzoriale, să identifice organele 

senzoriale care lipsesc, să precizeze rolul și funcțiile organelor senzoriale, să enumere acțiuni 
corespunzătoare organelor senzoriale, să aplice în variate situații cunoștințele însușite, să utilizeze formule 
de politețe, să interpreteze roluri, acțiuni sugerate, indicate de educatoare 

Sarcina didactică: recunoașterea unor sentimente, emoții în diferite situații, respectarea regulilor 
jocurilor, implicarea maximă în jocuri 

Regulile jocului: să arunce cu zarul, să denumească organul senzorial și să specifice funcția lui, să 
recunoască și să denumească obiecte ( prin pipăit), să se deplaseze spre un sunet cu ochii închiși  

Elemente de joc: surpriza, aplauze, sunetul clopoțelului 
Metode și procedee: conversația, jocul, demonstrația, explicația, problematizarea 
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Mijloace de învățământ: siluete (mărimea unui copil), siluete cu fețe, zar cu organale senzoriale, 
eșarfă, clopoțel, coș, jucării 

Metode de evaluare: aprecieri verbale, individuale și de grup, aplauze 
 Introducere: Copiii stau în cerc, și se salută, printr-un joc, care are ca scop, facilitarea interacțiunii, 

dezvoltarea comunicării nonverbale .Joc: ,,Te rog dă mai departe zâmbetul!”  
 Anunțarea temei: Printr-o conversație: cum am putea recunoaște un coleg, după ( voce, semne 

particulare, pipăit) 
Dirijarea învățării: copiii închid ochii, așez cele două siluete în fața lor și îi rog să le observe. Copiii 

verbalizează ce văd, identifică elementele lipsă, și le completează cu elementele corespunzătoare. 
Anunț copiii, că azi ne vom juca cu aceste siluete. 
Varianta I. ,,Spune ce facem cu…?” zar cu organe senzoriale 
Varianta II. ,,Spune cum este Dan, Dana”/ zar, cu fețe diferite / stări emoționale. Pentru a motiva 

copiii, se pot imita fețele de pe zar,  
Obținerea performanței: 
Varianta III ,, Eu văd cu mâna, cu urechea!” identificarea unui obiect. 
Jocul se complică, copiii legați la ochi se vor deplasa în sală urmărind un sunet. 
Pe parcursul activității evaluez copiii, îi apreciez verbal, îi aplaudăm. 
Feed-back :După ce am evaluat activitatea copiilor, drept recompensă vom juca, jocuri creative-

drama. Aceste jocuri ne ajută să vedem unde sunt probleme, pe ce trebuie să ne axăm în activitățile, jocurile 
următoare. 

Jocuri creative- drama: ,,Mașina și șoferul, Siamezii. De-a nevăzătorii“ simțul tactil 
 ,,Roboții” cooperare, încredere, coordonarea mișcărilor 
 ,,Siamezii” coordonarea mișcării, cooperare, imaginație 
 ,,Printre obstacole” cooperare, recunoașterea direcțiilor spațiale, comunicarea verbală, receptarea și 

înțelegerea indicațiilor.  
Încheierea activității se realizează cu jocul liniștitor: ,, Te rog, dă mai departe zâmbetul!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019  
*Mayer, G- ,,De ce şi cum evaluăm?”, Iaşi, Ed. Polirom, 2000  
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Ed. Novum Impex, 2009 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VINTILĂ BRĂTIANU”, ȘTEFĂNEȘTI 

 PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD IONELA-RAMONA 
 
Evaluarea este actul didactic complex integrat întregului proces de predare-învățare, care asigură 

evidențierea cantității cunoștințelor dobândite şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un 
moment dat (în mod curent, periodic, final). Oferă soluții de perfecționare a actului de predare–învățare. 
Presupune două momente distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor școlare. Evaluarea este actul 
didactic care determină promovarea sau nepromovarea elevilor dintr-o etapă de învățare în alta. Din partea 
profesorilor examinatori se cer următoarele calități: pricepere, corectitudine, obiectivitate si 
responsabilitate. Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-
learning crește eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin 
aplicarea cunoștințelor teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul 
softurilor educaționale. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

 Google Classroom-este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului 
educațional. 

 Fiecare profesor, folosind un Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit 
folosind tehnologiile web. Practic, profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, 
chestionare și subiecte de discuție.  

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 Wordwall – este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și 
materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 • Bara de căutare 
 • Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
 • Alcătuiește exerciții – se pot crea fișe de lucru 
 • Clasele mele –indică grupurile de lucru 
 • Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
 Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se 

potrivește conținutului dorit de noi. 
 Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro -oferă resurse gratuite utile elevilor, studenţilor, profesorilor, 

persoanelor dornice de instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere 
pentru e-learning şi altele. Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să 
contribuie la dezvoltarea şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe 
formate din elevi, studenţi şi profesori sub coordonarea lui BogdanAndrei Gavrilă, având susţinere din 
partea unui grup de parteneri industriali. 
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 Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de informaţii 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi 
moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. 
Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit 
a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea site-ului. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Sistemele de învăţare în format electronic reprezintă cel mai modern mod de pregătire profesională, 
fiind, în acelaşi timp, mult mai deschis şi mai accesibil decât toate modalităţile clasice de predare. Cursurile 
e-Learning se isting prin interactivitate şi dinamism, combinând animaţia, sunetul şi filmul, video, astfel 
încât atenţia cursanţilor se va menţine vie pe toată durata cursului. 

 Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale, 
completând cadrul educaţional cu metodologii moderne de învăţare specifice societăţii informaţionale. 
Elearning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale, ci să întărească procesul de 
învăţare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Dobrițoiu, M., (2019), Instruirea asistată pe calculator și platforme educaționale on-line,  Editura 

Universitas, Pietroșani 
 2. Manolescu, M., (2002), Evaluarea şcolară un contract pedagogic, București 
3. Tănase, M., (2011) Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov  

483



 
METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. BOLDEA MARIA LUCIA 

LICEUL TEORETIC ”CORIOLAN BREDICEANU”, LUGOJ 
 
 Există multe platforme și aplicații online disponibile și utile totodată în procesul de predare și 

evaluare. Tot ceea ce trebuie să facem este să utilizăm aceste tehnologii. Acest lucru constituie o adevărată 
provocare pentru profesori atât în folosirea ei cât și in aceea de a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. 

 Atât învățarea cât si evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor poate oferi o serie de opțiuni. 
Elevilor le place acest lucru, sunt mult mai familiarizați cu tehnologia decât profesoriiși este mult mai la 
îndemâna acestora. 

 Profesorii care doresc sa utilizeze tehnologia în procesul de predare-învățare-evaluare au posibilități 
nelimitate. Am ales să vorbesc despre platforma Google Clasroom. Aceasta este o platformă oferită gratuit 
elevilor și profesorilor. Are o interfață prietenoasă, este accesibilă și poate fi configurată destul de ușor. 

 Google Clasroom facilitează interacțiunea dintre profesor și elev. În această aplicație se pot iniția 
conversații între profesor și elev, se pot adresa întrebări și primii răspunsuri în timp real. Temele realizate 
de elevi de asemenea se pot preda foarte ușor de pe orice dispozitiv (desktop, tabletă, smartphone). 

 Google Clasroom oferă posibilitatea părinților de a primi rezumate ale activităților copiilor astfel 
încât ei pot fi în permanență informați cu privire la evoluția și rezultatele școlare ale copiilor lor. 

 Google Clasroom permite de asemenea realizarea de breakout-uri unde elevii pot lucra pe grupe în 
vederea realizării diferitelor sarcini. Acest lucru se poate realiza destul de ușor urmând pașii: 

Se descarcă de pe google extensia la Google Clasroom google-meet-breakout-rooms. Aceasta este 
oferită gratuit pentru educație. 

Se deschide extensia, iar mai apoi se realizează următoarele secvențe: 
- Se acționează butonul Courses; la My Course se introduce numele cursului care urmează să se 

desfășoare; la Description se introduce o scurtă descriere a ceea ce va conține cursul; se apasă butonul de 
Save; 

- Se acționează butonul Rooms; se apasă butonul Course și se alege cursul dorit; se apasă butonul + 
și se creează camerele de lucru; se apasăbutonul Save; 

- Se acționează butonul Meet; butonul Start Class; Breeakouts și se alege numărul maxim de grupe 
de lucru ales; in cele din urmă se dă click pe butonul Open/Sync Both. 

În acest moment pe ecran se deschid grupele de lucru create. 
Pentru introducerea elevilor în grupele de lucru de la Assign Breakouts – Pre Assigned copiem link-

ul de conectare pentru fiecare grupă în chat și cerem elevilor să intreconform grupelor pe link-urile 
respective. Dacă elevii nu sau logat cum trebuie se mai pot face și ulterior modificări. 

Aceste breakout -uri sunt avantajoase în momentul în care dorim să lucrăm cu elevii pe grupe și să le 
trasăm sarcini de lucru diferite. Profesorul poate naviga de la o grupă la alta, poate alege un anumit timp 
pentru desfășurarea activităților și poate purta discuții cu aceștia.  

 În contextul predării online implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze 
o interacțiune umană și mai profundă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, 
iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este nelimitată. 
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Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Evaluarea e în responsabilitatea cadrului didactic. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 
Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de 
elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  
Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line.  
Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
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evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
BOLOHAN MIHAIȚA GEORGICA 

CSEI SUCEAVA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare 
diversitate de modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 
deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 

Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate 

temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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PROF. RADU-VASILE BOLOȘ 

COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ, JUD. BIHOR 
 
 Legat de platformele și aplicațiile disponibile online, traseul poate fi lung. Se pot alege diverse 

tehnologii, utile în predare și evaluare, dar factorul principal îl constituie modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită. Principala provocare pentru un profesor în cadrul educației online o 
constituie trecerea de la evaluarea clasică, în formatul unui document word, la o evaluare contemporană, 
accesibilă și interesantă pentru elevi. 

 Învățarea și evaluarea bazată pe noile tehnologii îi atrage și le oferă, atât copiilor cât și cadrelor 
didactice, noi metode de rezolvare, prin care își pot dezvolta creativitatea. Prin acestea, profesorii pun în 
aplicare principalul obiectiv și anume, acela de a verifica ceea ce elevii știu sau au învățat să facă.  

 Introducerea noilor tehnologii în activitatea didactică se realizează prin intermediul rețelelor de 
socializare. Așadar, sarcinile de lucru și evaluarea se realizează într-o maniera nelimitată. 

  
 Câteva dintre acestea: 
Google Classroom: aici se poate conversa, cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pe 

google classroom pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. Se poate crea o 
bancă de comentarii pentru feedback mai ușor, pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți 
elevilor și așa mai departe. 

 Google Forms: permite conceperea unor formulare, care pot fi utilizate pentru a obține feedback. În 
google forms se pot crea teste scrise, la care elevii pot primi întrebări cu mai multe variante de răspuns sau 
nu, cu răspuns deschis sau întebări cu răspuns închis. Funcția Quiz oferă un feedback rapid, iar elevii pot 
afla imediat dacă au răspuns corect (în cazul unui test cu răspunsuri la alegere).Un avantaj în cadrul acestor 
teste este că, elevii îl pot relua oricând. Acest serviciu permite profesorului să includă într-un test atât 
filmulețe cât și imagini, pentru o mai bună interpretare și rezlvare a testului. 

Google forms mai poate fi utilizat pentru înscrierea sau confirmarea participării la un anumit 
eveniment. Serviciul google forms realizează automat un document excel în care va afișa răspunsurile 
primite.  

 Kahoot: în cadrul acestei aplicații, elevii pot fi ei înșiși „profesori”, adică pot construi teste, 
formulând itemi posibili. 

 Google Jamboard răspunsuri scurte ce pot fi vizualizate foarte ușor de către toți elevii, pe niște post-
it-uri virtuale. 

 Wordwall: aplicat mai mult la învățământul primar. Constă în mai multe tipuri de activități, potrivite 
pentru evaluare. 

 Aplicația Adservio: Pentru a te putea bucura de experiența completă a unui cont Adservio, școala 
trebuie să utilizeze platforma de management educațional. Profesorul poate conversa cu elevii, poate să îi 
evalueze oral, le poate trimite teme și mesaje și totodată să le treacă note și absențe în catalog. Poate fi utilă 
atât elevilor și profesorilor cât și părinților (pot comunica securizat cu profesorii și diriginții, au acces la 
note, medii și absențe și multe alte avantaje). 

 Aplicația Whatsapp: Permite discuții și evaluări orale plus distribuirea anumitor sarcini de lucru, la 
fel și aplicatia facebook messenger. 

  Aplicația ZOOM: Folosită pentru videoconferințe. 
 De asemenea, există și multe programe de animație, pe care elevii le pot folosi și care pot facilita 

realizarea unor prezentari: PowerPoint, Animaker, Prezi, etc.  
 Toate aceste instrumente ale educației online sunt un „must” al interacțiunii umane, în care 

implicarea este esențială. Creativitatea, poate fi exprimată mult mai facil prin tehnologie, iar produsele 
realizate de elevi sunt dovada clară a calității educaționale.  

De aceea, acest subiect este dezbatut in intreaga lume, iar elevi si profesori din diferite colturi ale 
planetei vorbesc despre acestea intr-un sens pozitiv. 
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PROF. INV. PRIMAR: MIHAELA BONCA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ION HELIADE RADULESCU BUCUREȘTI 
 

Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de predare învățare. Ea poate îmbrăca 

forma atât de evaluarea sumativă cât şi formativă, oferind informaţii despre progres şi ghidând învăţarea.  

Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare, iar rezultatele sunt utilizate pentru a măsura 

evoluţia şi succesul elevilor, a profesorilor, a cursurilor sau chiar a instituțiilor. Deasemenea poate fi parte 

din experienţa învăţării. 

Această componentă esențială a actului educațional poate îmbrăca mai multe forme și poate fi folosită 

în momente diferite ale actului educațional. 

Prin urmare putem începe lecția proporiu-zisă cu un moment de evaluare a competențelor însușite 

anterior, poate fi folosită ca moment intermediar al orei sau putem încheia activitatea didactică a unei lecții, 

cu o secvență de evaluare. 

Formele de evaluare folosite în mediul online sunt diverse: 

- Evaluare orală: chestionarul, conversația, expunerea; 

- Evaluare scrisă: teste scrise, chestionare, portofolii, jocuri virtuale. 

Suita G suite for education de la Google oferă posibilitatea alcătuirii și administrării de teste scrise 

cu raspunsuri scurte, tip grilă cu răspunsuri la alegere multiplă sau duală, cu răspunsuri tip paragraph 

formulate de către elevi, oferind cadrului didactic posibilitatea de a defini și aplica un punctaj, un termen 

de predare, un raspuns precis adresat elevului. Ele pot fi însoțite de imagini, texte, filmulețe, necesare 

aplicării competențelor elevilor. 

În același timp pot oferi cadrului didactic o imagine completă asupra tuturor rezultatelor. Rezultatele 

sunt communicate în mod virtual elevilor în timpul cel mai scurt, datorită interfeței prietenoase. 
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EVALUAREA ÎN ONLINE 

 
AUTOR: BONDAR RAMONA- IOANA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, ORADEA 
 
În contextul actual, când școala trebuie să răspundă exigențelor lumii contemporane, se conturează o 

nouă abordare educațională. Este vorba de o abordare care impune organizarea și trăirea unor experiențe 
variate de învățare, o abordare care încearcă să îmbine metodele active specifice pedagogiei alternative 
moderne cu metode consacrate specifice pedagogiei tradiționale.  

Metodele complementare de evaluare nu-și propun să le înlocuiască pe cele tradiționale, ci să mai 
lărgească sfera competențelor, comportamentelor și atitudinilor evaluate. Pentru a realiza o evaluare cât 
mai obiectivă și care să solicite la niveluri diferite activitatea mentală a elevului, practica educațională a 
impus folosirea combinată a unui sistem de metode de evaluare, și anume: examinarea orală, examinarea 
prin probe scrise și examinarea prin probe practice. În mare parte, în literatura de specialitate, formele de 
evaluare sunt structurate în: 

- Metode tradiționale: probe orale, scrise, probe practice 
- Metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă atât profesorilor cât și elevilor, o mare diversitate de 

modalități. Spre deosebire de evaluarea tradițională, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată de 
orice elemente de subiectivism, ca și de emoțiile care-i însoțesc pe cei mai mulți dintre elevi la verificările 
curente și la examene. Ea economisește timpul și efortul evaluatorului care, astfel, pot fi utilizate în alte 
domenii. 

Se schimbă deci raportul profesor-elev, prin creșterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 
Mai mult, elevii înșiși se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind zilnic de feet-back-ul atât de necesar unei învățări eficiente și performante. 

Nicăieri, în literatura de specialitate, nu s- a identificat o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 
calculatorului. Având în vedere faptul că școlile s-au oprit brusc, am decis să împărtășesc câteva dintre 
experiențele mele cu copiii raportat la evaluarea online. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de lucru, în care copilul evaluat să poată expune răspunsul la o întrebare sau la o lecție 
învățată.  

Referitor la probele scrise, pot spune că nu sunt elocvente în online, ca și probe de evaluare. 
Probele practice...doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi e-mailul pentru transmiterea spre 
evaluare a materialului, iar legat de proiecte (modele, schițe) se poate filma prezentarea și apoi se poate 
posta on-line. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem dispuși să explorăm. Totodată online-ul pune la dispoziția 
evaluatorului un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator. 

Să nu uităm de faptul că înainte de toate, evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, iar 
pentru a realiza acest lucru este necesar ca toți elevii să fie conștienți de aceste lucruri. În on line, marea 
problemă o constituie verificarea identității. 
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Deși metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită încă prea puțin, în școala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promițătoare, iar numărul adepților utilizării ei în evaluarea curentă și la 
examene crește. Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai 
mare extindere în rezolvarea de probleme. Acest proces permite studiul pe bază de experiență care, asociat 
cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire și 
asimilare a noilor cunoștințe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învățat este corect 
sau nu.  

Evaluarea este un proces care pe lângă faptul că implică subiecți concreți și are efecte în mintea și 
conștiința elevilor, ea implică aproape în toate cazurile și judecăți de valoare, raportate la valori morale și 
la însușiri de caracter. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE  
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR BONDOC MIHAELA 
 ȘCOALA PRIMARA MILCOV-ULMI, JUD. OLT 

 
 Evaluarea este o noțiune generică și frecventă, fiind folosită cu multiple semnificații în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida, a valoriza, a 
expertiza. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare actului didactic. 

 Rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare depinde semnificativ de concepția educatorului 
în legătură cu obiectul, scopul şi funcțiile evaluării, concepție care se va reflecta în alegerea şi utilizarea 
metodelor şi procedeelor de evaluare, în integrarea strategiilor de evaluare în procesul didactic. Astfel, 
metodele şi procedeele de evaluare oferă posibilitatea unei evaluări complexe, veridice şi sensibile la 
diferențele individuale dintre elevi; îmbinarea lor oportună poate conduce la informații relevante referitoare 
la rezultatele şi progresele pe care aceștia le înregistrează. 

 Trecerea de la învățământul tradițional spre învățământul modern este un proces de inovare 
sistematică şi competentă a practicilor tradiționale. Aceasta nu înseamnă desprindere, separare față de 
trecut, ci presupune o atitudine pozitivă față de schimbare. 

 Activitatea online este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de 
predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a elevilor în sala de curs, cu activități de studiu 
individual și activități didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, 
acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al internetului.  

 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 

 Chiar dacă profesorul își cunoaște bine elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru 
s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte 
dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul 
este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  

 Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiționale față în față. Diferența constă în 
contextul evaluării, în interacțiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluați şi procesele de colectare şi 
administrare. 

 Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuție la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opțiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoștințele şi abilitățile. 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt: utilizarea comunicării prin computer 
ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: alcătuirea şi predarea de 
portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 
multiplă.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
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explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere.  

 Evaluarea online se poate realiza prin: 
 teme scrise; 
 participarea la discuții online; 
 întrebări online; 
 portofolii; 
 teste online . 
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

 Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învățarea prin descoperire, reflecția şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajați să-şi administreze propria învățare şi evaluare. Alte metode 
includ opțiuni de discutare a activităților de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însușirea competențelor şi a abilităților dorite. 

 Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă care poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:  

BORBÉLY CSILLA KINGA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ „OVIDIU DRIMBA”, LUGAȘU DE JOS 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de copii. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, dar și ca părinte, devine 
din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie să învăț asta…”. 
Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Ce bun ar fi fost să fi învățat mai bine 
asta, ce util mi-ar fost să înțeleg asta. Alteori, răspunsul este mai simplu: nu faci exerciții fizice pentru a ști 
să le faci, ci pentru a avea un corp frumos. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are 
o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru 
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gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și 
Microsoft Team. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

În concluzie, oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate 
înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

EDUCATOARE : BORDEIANU ANDREEA ELENA  
GRĂDINȚA CU P.N. STOIȘEȘTI 

 

 
 
 Anul 2020 este un an mult mai dificil față de anii anteriori. De la o zi la alta ni s-a schimbat viața, sa 

schimbat predarea și educarea. Totul s-a mutat acasă. Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins 
multe state să închidă școlile profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită 
un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală, de acasă, cu ajutorul instrumentelor de 
colaborare online. 

Unii dintre eroii acestei perioade sunt, cu siguranță, cei mici, care au rezistat eroic în izolare, 
departe de colegi sau de partenerii de joacă din parc. 

Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 
esențială în cadrul acestuia. Am putea spune mai precis că evaluarea este acel punct final în întreaga serie 
de acţiuni legate de proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-
educativ. Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, 
ținând cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp. 

Într-o societate în continuă dinamică, școala de acasă (homeschooling) intră în competiție cu școala 
tradițională, nevoile educaționale fiind din ce în ce mai variate și raportate la tehnologii și produse 
instructive, didactice din mediul virtual. Tehnologia devine astfel parte integrantă a vieții noastre, iar copiii, 
de la cele mai mici categorii de vârstă, sunt atrași în mod deosebit de mediul digital, ce primește atributele 
dinamismului, interactivității și competitivității. Dincolo de aspectele pozitive, deosebit de atractive și 
ofertante ale mediului virtual, utilizarea excesivă a computerului nu va forma în profilul elevilor abilități 
sociale sau de viață reale, astfel încât este necesar ca atât profesorii, cât și părinții să-i ghideze cu multă 
atenție, diplomație și pricepere.  

Produsele de învățare online oferă o paletă largă de resurse educaționale atât de atractive, încât 
furnizează și consolidează diverse noțiuni de la școală, în timp ce elevul se distrează. Resursele educaționale 
deschise sau online oferă accesibilitate, rapiditate în furnizarea informațiilor, jocuri educaționale, animații, 
experiențe pozitive prin cultivarea creativității și spontaneității, oportunitate de învățare prin joc, adaptare 
la specificul vârstei, crearea unei atmosfere relaxante și distractive în achiziționarea de noi conținuturi. 
Platformele creează un context plăcut, ludic, în care elevii parcurg noțiuni din diferite domenii de învățare, 
revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează memoria, răbdarea, atenția, gândirea logică, spiritul practic, 
creativitatea sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri, conținuturile și modul de prezentare fiind 
adaptate la diferite categorii de vârstă, în corelație cu stadiul gândirii, și respectând specificul proceselor 
cognitive sau interesele și preferințele specifice, cu scopul facilitării sau stimulării procesului de învățare. 
Învățarea este autodirecționată, elevii aleg conținutul și instrumentele adecvate intereselor, nevoilor și 
nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în învățare. 

O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Cele mai eficiente platforme sunt 
– Zoom și Google Meet. Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video. Ea permite 
crearea gratuită a unor întâlniri online unde poți invita până la 100 de participanți prin intermediul unui 
link. 
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Google Meet este o aplicație din suita Google pe care o putem accesa doar dacă avem un cont de 
organizație (școală sau companie). Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o 
platformă de comunicare instant prin video și chat, unde putem crea un link de întâlnire, iar participanții 
trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. 

  
 În ceea ce privește activitatea desfășurată in această perioadă de desfășurare acursurilor online am 

participat la cursuri de formare online și evenimente organizate, am colaborat activ cu colegii pe diferite 
grupuri pentru cadrele didactice, am susținut activitățile de învățare la distanță pornind de la aplicațiile 
simple pentru comunicarea cu clasa și individual precum WhatsApp sau Messenger sau chiar apeluri 
telefonice. Am utilizat resurse educaționale variate și conținutul digital, site-uri cu informații și ilustrații, 
biblioteci online, softuri educaționale, laboratoare și muzee virtuale, apoi platforme specializate de 
elearning și aplicațiile Zoom și Teams. Am parcurs toate conținuturile programei școlare, alternând 
predarea cu prezentări ppt, jocuri, chestionare, exerciții captivante.  

 Am regândit situațiile de învățare, am pus mai mult accent pe calitativ, pe progresul școlar autentic, 
pe interacțiunea și implicarea elevilor, pe creativitate didactică, proiectare minuțioasă. A aduce școala în 
casă a fost un experiment bun și revelator. 
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ROLUL METODELOR SI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE IN 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOROACĂ DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOTRU-SEC, PADEŞ 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare 
a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

Principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare sunt: 
• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc..  
Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001; Ungureanu, 

2001; Cucoş, 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a 
evaluării metodele tradiţionale, clasice.  

Selecţia pe care am operat-o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne (alternative sau 
complementare) de evaluare, include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1 şi proiectul.  

 „Hărţile conceptuale („conceptual maps”) sau hărţile cognitive („cognitive maps”) pot fi definite 
drept oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează. Reprezintă un 
mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învăţare, cercetare 
şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele.” (Oprea, 2006, 255). Hărţile conceptuale „oglindesc 
reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni.” (Siebert, 2001, 92). 
„Ele sunt imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea. Hărţile nu 
indică doar cunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea.” (Siebert, 2001, 172). 
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 Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 
şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269). Denumirea acestei metode provine de la 
asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. 

Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup 
 Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii 

principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). Este o tehnică modernă 
de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor, ci constatarea şi aprecierea 
rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice, în scopul 
ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care le-a generat.  

 Proiectul reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare 
de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Bocoș, M.(coordonator), Jalba, G., Felegean, D., Evaluarea în învățământul primar. Aplicații 

practice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2004  
 Cerghit, I. ,,Metode de învăţământ”, Editura Polirom, Iaşi, 2006  
  Ionescu, M. ,,Managementul clasei. Un pas mai departe. Învăţarea bazată pe proiect, ” 
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STRATEGII DE EVALUARE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR BOROACĂ ELENA 

 GRĂDINIŢA SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA 
 
Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 

măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Ea “desemneaza o realitate care, din perspective procesului care se desfasoara in clasa, este o 
component integranta, vitala prin functia sa determinant reglatoare, a procesului de instruire. Prin 
dimensiunile sale “tehnice”, specializate, orientate spre un scop de evaluare clar stabilit si facut transparent 
cu acuratete, strategia de evaluare adoptata dirijeaza procesul educational in directia dorita de cel care o 
proiecteaza si o aplica”.(A.Stoica, 2001, p.26) 

Parent, J. si Nero, Ch.(1981) apreciaza ca in elaborarea unei strategii se parcurg doua faze: 
 Faza de analiza: identificarea si selectarea resurselor umane, materiale si metodologice; 
 Faza de sinteza/integrare: realizarea unui model de actiune, prin combinarea optima a 

componentelor unei strategii. 
 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 

economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. Strategia 
vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a 
muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor managementului 
modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de 
previziune. 

 Pentru atingerea finalităţilor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în 
joc resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

 Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare, iar directorul 
strategia managerială. 

 Strategiile de evaluare includ un ansamblu de metode, tehnici, forme de evaluare integrate in 
structura activitatii de instruire in diferite perioade de timp si indeplinind functii specifice (Sorin Cristea, 
2004, pag.121-124). 

 Strategiile de evaluare determinate pe perioada de studiu sunt: evaluarea initiala, evaluarea 
formativa si evaluarea sumativa. 

 Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul unui ciclu de invatamant, an scolar, semestru, inceput 
de capitol si chiar al unei lectii. Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea 
nivelului de pregatire, pentru a se cunoaste de unde se porneste, ce se stie, care sunt lacunele, ce sunt 
capabili sa invete elevii pe baza capacitatilor anterioare, capacitatea de a lucra independent, dificultati de 
invatare. Evaluarea initiala are si functie prognostica pentru ca sugereaza profesorului conditiile prealabile 
ale noului program, continutul si rezultatele prealabile ale acestuia. 

 Evaluarea formativa care este cea mai importanta in viziunea paradigmei curriculumului inlatura 
aceste neajunsuri, deoarece ea presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic, realizate 
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pe secvente mai mici. Verificandu-i pe toti din toata materia, evaluarea formativa permite cunoasterea, 
identificarea neajunsurilor, a punctelor slabe dupa fiecare secventa de instruire si luarea unor masuri de 
recuperare fata de unii elevi si de ameliorare a procesului, aprecierea rezultatelor facandu-se prin 
compararea lor cu obiectivele operationale concrete. Aceasta forma de evaluare este un mijloc eficient de 
prevenire a situatiilor de esec. 

 Evaluarea sumativa se realizeaza prin verificari partiale pe parcursul programului si o estimare 
globala, de bilant, a rezultatelor pe perioade lungi. Ea apreciaza rezultatele prin compararea lor cu scopurile 
generale ale disciplinei. Astfel ea nu poate oferi informatii complete cu privire la masura in care toti 
subiectii cunosc continutul ce trebuie asimilat. Aceasta evaluare nu insoteste procesul didactic secventa cu 
secventa si deci nu permite ameliorarea lui decat dupa perioade relativ indelungate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Roman, A., Balaș, E., „Proiectarea situațiilor de învățare școlară”, Editura Eikon, Cluj Napoca, 

2015 
• Vasile, C., Ene, D., „Metodica și evaluarea”, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2015 
• Stoica, A., „Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică”, Editura Humanitas 

Educațional, București, 2003 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL 

PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOROACĂ EMANUELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN SAVOIU”, TARGU-JIU 

 
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic. 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții: 

• Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele; 
• Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

diverse; 
Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 

este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune, limitata la verificare și notare, ci ca proces 
ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential – 
formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității 
în ansamblu “.Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele de 
instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite. În aceasta categorie intra probele orale, probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
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- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
 PROF BOTEA CRISTINA, CALARASI  

 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 
spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma 
dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt 
acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda 
limitata sau de trafic încărcat. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu feedback 
necesar și autoreglare în timp real. Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate azi pe piața educațională 
sunt, din acest punct de vedere, încă la început. 
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TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  

 
PROF. BOTEZATU PAULA LARISA 

LICEUL ,,ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFANESTI 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică cuprinde următoarele etape: 

verificarea, măsurarea și notarea. Formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale (probe orale, 
probe scrise, probe practice) și metode complementare (observarea sistematică a comportamentului, 
referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). În ceea ce privește testele online, am încercat pe cât 
posibil să mă asigur că testul a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe 
rezultate obținute de diferite generații de elevi. 

În ceea ce privește instrumentele folosite, trebuie menționată platforma ZOOM pentru livrarea de 
conținut și organizarea activităților. ZOOM are o variantă gratuită care permite prezența simultană a mai 
multor participanți. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este 
GOOGLE CLASSROOM, dar și MICROSOFT TEAMS. Instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt destul de bune pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul 
online dar și filmulețele de pe YOU TUBE pot fi suficiente pentru a oferi elevului șansa de a se pregăti. 

Referitor la instrumentele de evaluare, consider că sunt multe aspecte care necesită mai multă atenție. 
Voi prezenta o scurtă analiză a acestora legată de metodele de evaluare: 

- pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video sau camerele web; în acest mod 
evaluatul poate expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată; 

-după părerea mea probele scrise nu mai pot fi aplicate pentru instrumentele online (inclusiv tezele 
scrise) 

- probele practice se pot susține doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru trasmiterea spre 
evaluare a acestora. Daca vorbim despre proiecte, elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta. 
Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție mai multe posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind 
mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Este de dorit ca evaluarea să fie corectă. Dar în 
mediul online ne putem lovi deseori și de verificarea identității. Mai ales in instrumentele gratuite care nu 
folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru beneficii specifice 
sistemului. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de aceste lucruri. Voi 
enumera câteva aspecte esențiale ce vizează gradul de corectitudine în cazul testelor grilă: 

- definirea și gruparea întrebărilor pe categorii 
- dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test 
- definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii:cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte 
- programarea testelor la anumite intervale orare 
- limitarea timpului pentru rezolvarea unui test în funcție de numarul de numărul de întrebări și de 

nivelul de dificultate, închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
 -punctaj diferit pe tipuri de întrebăriși nivel de dificultate; 
- posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul online la 

test, din diferite motive; 
- protejarea accesului la teste cu ajutorul unei parole; 
- limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tututor elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. BOTIȘ ANAMARIA  

GPP NR. 53 / NR. 19 ORADEA  
 

 Perioada de dezvoltare între 3-6 ani corespunde vârstei preșcolare, care presupune o dezvoltare 

deosebită a copiilor din punct de vedere fizic, cât și psihic. Cunoscând particularitățile anatomo-fiziologice 

ale copiilor preșcolari, dezvoltarea psihică, cât și particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, 

cadrele didactice își pot adapta permanent metodele de intervenție educativă (predare-învățare-evaluare, 

corectarea unor comportamente și atitudini nepotrivite ale preșcolarilor în mediul educativ al grupei de la 

grădiniță) și pot comunica mai eficient cu familiie acestora în vederea fomrării și dezvoltării armonioase a 

pesonalității copiilor (Popa, 2007). 

 Raportată la activitatea didactică, evaluarea este un proces complex prin care se urmărește dacă 

sistemul de învățământ își indeplinește funcțiile pe care le are. Conform lui M. Bocoș (2004), evaluarea 

”surprinde descrierea calitativă și cantitativă a comportamentului, pecum și emiterea unei judecăți de 

valoare referitoare la dezirabilitatea acestor comportamente, respectiv la concordanța dintre 

comportamente și obiective”.  

 Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 

găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 

acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. 

 Aceste metode și tehnici de evaluare online sunt un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către 

educatoare/profesori înv. preşcolar la grupă sau pentru derularea activităților on-line. În marea majoritate a 

timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor atentia preșcolarilor. 

 În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 

acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-

lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul 

adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă 

schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

 În următoarele randuri vă prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza 

în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

 PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 

varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET- este 

o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagină 
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web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de tipul 

documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită crearea unui 

cont. 

 JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 

simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 

aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în 

funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită 

crearea de cont de utilizator. 

 CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 

slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. PIZAP- este un 

editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe în format digital etc. 

Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. 

 APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 

Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT- Este un instrument on-line 

pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi 

trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri 

video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, 

tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 

clasament. 
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EVALUAREA ÎN ONLINE 

 
PROF. BRADEA TEODORA 

LICEUL TEORETIC NR. 1 BRATCA 
 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 

implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate 
oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
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Programarea testelor la anumite intervale orare; 
Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau 

alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 ROATA ALEATOARE ȘI CHESTIONARUL 
 

BRADU IULIETA 
G. P.P. „CĂSUȚA PITICILOR”/ LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 

CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 În activitatea de grădiniță, mai cu seamă la nivelul I, nu se poate vorbi de o activitate online, propriu-

zisă, ci activitatea se desfășoară asincron, deoarece particularitățile de vârstă nu permit activitatea sincron.  
 Am încercat să creez mici joculețe interactive în aplicația „Wordwall” potrivite pentru vârsta de 3 / 

4 ani, jocuri pe care le-am inclus fie în partea de evaluare a unei activități care se desfășoară față în față, fie 
în oferta activității zilnice din perioada în care instituția de învățământ este în scenariul roșu. Ceea ce pot 
folosi ca metodă de evaluare în activitatea față în față, cu observare directă și notare a răspunsurilor copiilor, 
în activitatea asincronă devine mai mult o consolidare sau, dacă introduc chiar și un chestionar, de exemplu, 
în vederea evaluării, rezultatele sunt mai greu de monitorizat.  

 Voi exemplifica în rândurile următoare: 
La tema săptămânală „Fructele din țara noastră” am realizat jocul interactiv „Adevărat sau fals” pe 

șablonul „roata aleatoare”. În mijlocul roții am scris sarcina „Este adevărat sau fals?”. Enunțurile sunt scrise 
pe roata aleatoare. Pe rând, câte un copil sau acasă acesta apasă butonul „învârte”. Adultul citește enunțul 
din dreptul săgeții, copilul identifică enunțul ca fiind adevărat sau fals. Enunțurile afișate sunt: 

 Fructele conțin vitamine. 
 Prunele sunt legume. 
 Merele cresc în măr. 
 Merele cresc în păr. 
 Nucile sunt de culoarea roz. 
 Nucile au coaja tare. 
 Perele au miezul alb și zemos. 
 Perele sunt păsări care zboară. 
 Strugurii sunt dulci.  
 Strugurii au formă pătrată.  
 Fructele cresc în pomi, iar pomii în livadă. 
Am experimentat, tot în aplicația „wardwall” chestionarul „Toamna”, după ce am parcurs temele 

legate de anotimpul toamna. Întrebările au fost următoarele: 
1. Ce se întâmplă în anotimpul toamna?  
a) Ninge. 
b) Frunzele se îngălbenesc și cad din copaci. 
c) Soarele strălucește cu putere. 
2. Ce fructe se coc toamna la noi în țară? 
a) Bananele; 
b) Merele; 
c) Portocalele. 
3. Unde pleacă de la noi toamna păsările călătoare? 
a)La mare. 
b) La munte. 
c) În țările calde. 
 4. Cum ne îmbrăcăm toamna? 
 a) În tricou și pantaloni scurți. 
 b) În costum de baie. 
 c) Cu geacă sau pelerină de ploaie.  
 5. Ce fac în anotimpul toamna copiii? 
 a) Culeg ghiocei. 
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 b) Înoată în mare. 
 c) Adună castane. 
 6. Ce legume se coc toamna la noi în țară? 
 a) Ardeii. 
 b) Prunele. 
 c) Perele. 
Un alt joculeț interactiv creat de mine este jocul „Culorile” pentru tema săptămânală „Săptămâna 

colorată”, creat sub formă de chestionar. Apare, pe rând, o câte o imagine reprezentând: o căpșună, soare, 
o floare de nu-mă-uita, o portocală, niște frunze, afine. Sarcina este: „Alege și denumește culoarea 
potrivită”.  

Aceste joculețe sub formă de chestionar pot indica cu mai multă acuratețe răspunsurile corecte ale 
copilului; acestea apar afișate după ce au parcurs toate întrebările. Acestea pot fi jucate individual sau în 
competiție cu alți colegi de grupă. Jocurile pot fi jucate fără ajutorul părintelui când conține doar imagini 
și doar cu ajutorul părintelui pentru a citi sarcinile când sarcinile sunt enunțate în scris. După ce am creat 
primul chestionar „Toamna”, am descoperit acest aspect și am realizat chestionarul „Culorile” care dă o 
mai mare autonomie copiilor atunci când îl joacă.  

Sigur că, așa cum am spus și cu alte ocazii, niște cursuri de inițiere și dezvoltare a acestor abilități de 
folosire a tehnologiei și aplicațiilor sunt bine-venite și imperios necesare.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROFESOR INV. PREȘC. BRAN ANIȘOARA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37, BRAILA 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Activitățile on-line desfășurate cu grupa de copii implică atât cadrele didactice, preșcolarii, dar mai 
ales părinții sau bunicii. Sprijinul acestora din urmă este unul substanțial, fără ei nu am putea fi realizate 
sarcinile propuse zi de zi. Evaluarea în grădinița de copii în contextul pandemiei presupune o relație strânsă 
între educator și părinți, o permanentă comunicare între aceștia.În sens larg, prin strategie se înţelege 
ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, economică, educaţională etc.) pentru atingerea 
obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu.  

Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în 
conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice.De 
priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de strategia 
didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. 

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de 
învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la 
nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, 
la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, 
de timp şi umane cât mai reduse. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează copiii. 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul preșcolarilor. 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 

învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi preșcolarilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre copii. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii.. 
Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 

de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 
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Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

După Nisbet şi Sbucksmith (1986), citaţi de A. K. Jalaluddin (1990), „procesul de rezolvare a 
problemelor poate fi redus la următoarele operaţii: examinarea problemei model, prelucrarea modelului în 
vederea efectuării necesare şi exprimării problemei în funcţie de aceste condiţii”. 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă copilului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Cerghit I., Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006, Iași. 
2. Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, EDP, 2007, București. 
3. ***Curriculum pentru educația timpurie, 2019. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 PROF. BRĂNICI CRINA-IOANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNILEȘTI 
 
 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
 Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BRĂTEAN ADRIANA,  

GRĂDINIȚA CU P.P. STEP BY STEP, NR. 12 ALBA IULIA 
 
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 

către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : 
predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea. 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru mine este să mă îndepărtez de noțiunea de evaluare ca document Word 
(înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic) și am ales să folosesc tehnologia pentru a-i 
ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

Evaluarea online la preșcolari se poate realiza folosind diferite prezentări PPT (pot conține imagini, 
intrebări, ghicitori) la care copii sunt numiți pe rând să răspundă; aceasta reprezentând evaluare orală. 
Evaluarea scrisă se realizează putin mai greu în mediul online, la grădiniță, deoarece este nevoie de ajutorul 
părinților și de existența dispozitivelor necesare pentru a putea viziona/lista fișele. Cu toate acestea am 
realizat si astfel de evaluări trimițând fise de evaluare pentru diferite domenii pe grupul de WhatsApp 
urmând ca apoi să le rezolvăm în întâlnirile zilnice de pe Zoom. 

Datorita faptului că această perioada ne-a oferit posibilități de perfecționare în ceea ce privește 
predarea-învățarea-evaluarea, utilize tot mai mult diverse aplicații și platforme educaționale care permit 
construirea, administrarea testelor și raportarea rezultatelor în timp real. Dintre acestea amintesc: 
Liveworksheets, Learninapps, StoryJumper, Quizlet, Kahoot, Padlet, Wordwall.  

Toate aceste instrumente digitale ne ajută să realizăm o evaluare amplă, unele ajutându-ne la 
realizarea evaluării pe un singur domeniu, iar altele permit integrarea informațiilor din cadrul mai multor 
domenii experiențiale. Răspunsurile copiilor au fost înregistrate și pot fi folosite în realizarea evaluării 
noastre.  

Consider că avantajul folosirii acestor aplicații sau instrumente digitale pentru copii/părinți, este că 
nu necesită printarea lor, le poți folosi oricând neafiind nevoie să îți realizezi un cont. 

Sunt de părere ca în contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie 
să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele copiilor sunt cea mai bună 
dovadă a calității educaționale, iar tehnologia ne permite să ne exprimăm din nou creativitatea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
2. *** Curriculumul pentru educație timpurie 2019 
3. Culea Lucreția – Îndrumător metodic 3-4 ani. În conformitate cu Curriculumul pentru educație 

timpurie 2019, aprobat prin OMEN, nr. 4694/ 2.08.2019, Editura Diana, 2019.
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. PTR. INV. PRESC. BRATU NICOLETA  

 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA,  
 OR. VALENII DE MUNTE 

 
 Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin 
starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă 
sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o 
amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție 
și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în 
fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

 Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea 
ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. De asemenea societatea civilă a fost 
conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a 
modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale. Exercițiul de învățare de la distanță a 
fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la 
consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. Dar cel mai mult cadrele didactice, precum și elevii, părinții și managerii 
școlari au fost autodidacți, au învățat din experiența proprie, au studiat mai multe materiale și instrumente 
digitale, au comunicat activ cu colegii și au aplicat bunele practici, adaptate la particularitățile de vârstă, la 
condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță. 

 De asemenea nu a fost clară nici situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de 
copii, unii punând accent pe autoevaluare, iar alți profesori – pe acordarea de note. În special, elevii se 
confruntau cu faptul că nu întotdeauna puteau să primească un feedback constructiv din partea profesorilor, 
s-au convins cât de important este să organizeze eficient sarcinile de lucru independent (teme pentru acasă), 
care trebuia să aibă o utilitate mult mai practică. Deseori cadrele didactice au implicat și elevii, mai ales din 
clasele mai mari pentru a elabora sarcini și teste pe diverse platforme (Moodle, Google Doc, Zoom, Kahoot 
etc.), fiind aplicate atât în varianta interactivă, cât și în varianta de exersare individual 

 Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 
procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin 
sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-
învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare 
dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor. 

 Evaluările pot fi subiective dacă se aplică o metoda de evaluare “one to one”: profesor – elev. Dacă 
la învățământul clasic, colegii de clasă puteau fi martorii unei evaluări subiective, în situația în care 
evaluarea se face pe format profesor elev pe un canal separat față de ceilalți copii, șansele ca evaluarea 
subiectivă să fie descoperită și “taxată” scad drastic. Iar un părinte, chiar dacă asistă la evaluare, neavând 
termen de comparație cu alți studenți/elevi nu poate trage o concluzie pertinentă. Tocmai de aceea ar trebui 
stabilite prin programarea didactică foarte clar criteriile de evaluare iar acestea criterii să fie publice. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
*Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
*Pavel Cerbușca Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență .Chișinău 2020 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR, BRATU TEODORA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA “GEORGE CALINESCU” ONESTI 
 
 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR, BRICIU ANDREIA - ELENA  
ŞCOALA GIMNAZIALA „PRINCIPESA ELENA BIBESCU”, BARLAD 

 
În viața de zi cu zi, noi, profesorii din România și din întreaga lume, 

suntem provocați să ne adaptăm noilor tehnologii și să transmitem elevilor 
mesajul că învățarea continuă dincolo de școală, cu instrumente online 
accesibile tuturor. Cu multă determinare, putem încuraja elevii să 
învețe și să lucreze independent, având convingerea că putem face 
progrese împreună. 

Viitorul este digital și tocmai de aceea trebuie să explorăm diferite 
moduri prin care instrumentele folosite de noi la clasă, pot permite elevilor 
să-și împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale colegilor lor. Ca 
urmare a desfășurării activităților educaționale în mediul online, profesorii sunt provocați să se îndepărteze 
de noțiunea de evaluare ca document Word, adică să înlocuiască coala de hârtie cu un document electronic 
și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Metodele de evaluare 
folosite de cadrul didactic trebuie să ducă la păstrarea motivației pentru învățare și creșterea randamentului 
școlar.  

Principala caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și tehnicilor 
de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Profesorii se concentrează pe evaluari formative 
(continue) și sumative curente (la final de unitate de învățare), în urma cărora vor oferi feedback fiecărui 
elev în parte cu privire la progresul și performanțele obținute. Modalitatea în care se va realiza evaluarea 
este decisă de fiecare cadru didactic. Este necesară creșterea procentului evaluării de tip formativ care poate 
stimula învățarea elevilor, accentul fiind pus pe feedback, pe susținerea învățării continue. 

Foarte bine structurate sunt testele și exercițiile de pe Platforma educațională gratuită ASQ 
(Another Smart Question) care aplică metode tehnologice inovatoare adaptate la sistemul educațional 
românesc. Această platformă ajută atât elevii să parcurgă, în ritmul lor, un traseu educațional personalizat 
prin funcționalități specifice de învățare autonomă, cât și profesorii, în optimizarea modului de lucru cu 
elevii prin module digitale de învățare asistată. Părinții pot, de asemenea, să urmărească evoluția copiilor. 
Platforma oferă profesorilor posibilitatea de a lucra diferențiat cu elevii, iar aceștia reușesc să-și depășească 
nivelul de performanță. Platforma ASQ ajută elevii să învețe într-un mod dinamic și interactiv, să 
urmărească lecții video în ritmul lor, să rezolve exerciții și teste cu verificare automată și feedback instant. 
Prin intermediul acestei platforme, profesorii pot urmări activitatea elevilor în timp real, pot da teme și 
lucra diferențiat, urmărind cu ușurință progresul individual al fiecărui elev. Este vorba despre o modalitate 
ingenioasă de evaluare. Se vede exact cât a lucrat elevul și unde a greșit. Profesorul poate adăuga clipuri 
video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din 
aplicație.  

Și Quiz-urile prin Kahoot sunt utile profesorilor pentru verificarea cunoștințelor elevilor, dar și 
pentru feedback. Kahoot este o platformă gratuită folosită de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia 
se pot crea teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată 
creat un test, se poate trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată 
pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. 
Este recomandabil să fie folosit doar ca instrument de verificare a cunoștințelor, sau feedback, pentru a 
vedea ce au înțeles elevii, cât de implicați au fost și cum se simt după un astfel de test.  

Prezentarea interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter este o soluție utilă care poate fi folosită 
în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când se partajează ecranul. Cu un cont gratuit pe 
Mentimeter, se pot crea prezentări interactive, la care se adaugă întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu, 
când introducem o temă nouă sau vrem să măsurăm pe parcursul lecției cât de mult au înțeles elevii, putem 
include o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar rezultatele ne 
apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, putem corecta informații care au rămas neclare și de 
asemenea putem îndrepta procesul de învățare. Odată ce am realizat un sondaj, un Wordcloud (norișor de 
cuvinte alcătuit automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va 
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crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce accesând menti.com pentru a putea oferi 
răspunsul. Contul gratuit permite maxim două întrebări pe prezentare, dar se pot crea prezentări nelimitate 
pentru audiențe nelimitate. 

Fie că este vorba de metode tradiționale de evaluare (probe orale, scrise, practice etc.), sau metode de 
evaluare alternative (investigația, observația sistematică, proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.), dascălul 
este cel care le va alege pe cele mai potrivite obiectivelor instruirii, disciplinei de învățământ, tipului de 
conținut sau particularităților de vârstă. Practicile de evaluare sumativă vor fi reorientate de la o centrare 
pe conținut, la o centrare pe competențe, valorificând o varietate de metode de evaluare (de exemplu, 
proiectul, portofoliul). 

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 
legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în 
anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte.  

Printre avantaje se numără următoarele aspecte: 
- elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare; 
- criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul 

procesului; 
- elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale 

învățării; 
- presiunea timpului limitat este anulată; 
- conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând 

progresele acestuia la intervale de timp; 
- se dezvoltă capacitatea de autoevaluare; 
- se diminuează factorul stres. 
Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrantă a sistemului de 

învățare și evaluare și își poate urmări gradual calitățile, defectele, plusurile și minusurile pe care le are. Pe 
de altă parte, părinții află ce pot face concret copii lor și care aste atitudinea acestora față de o anumită 
disciplină de învățământ. 

 O altă metodă alternativă de evaluare cu un ridicat potenţial de dezvoltare a capacităţilor cognitive 
este Portofoliul. S-a demonstrat că întocmirea unui portofoliu este conştientizată de elev ca un lucru realizat 
prin efort propriu, prin care reuşeşte să îşi evalueza propria muncă, mai ales dacă se implică în selectarea 
părţilor componente ale portofoliului. Obiectivul general al unui portofoliu este de a demonstra progresul 
elevului, progres conştientizat atât de el cât şi de alţi factori implicaţi în educaţie. De aceea portofoliul 
trebuie să conţină informaţii care să ilustreze evoluţia şi dezvoltarea elevului, care să reflecte performanţa 
efectivă de la clasă, dar şi modificări în sfera de interese, schimbări de atitudine cu plus valoare. În 
portofoliu se adună, în ordine cronologică, diverse probe care reflectă o paletă largă de conţinut. Se ataşează 
unui portofoliu lucrările scrise, planuri de lectură, teme specifice primite şi rezolvate, rezultatele unei 
activităţi de cercetare, în general orice material care oferă informaţii despre progresul elevului pe parcursul 
unei perioade determinate.  

Portofoliile trebuie să posede o serie de însuşiri caracteristice: 
- să cuprindă o selecţie a produselor elevilor; 
- să prezinte coerenţă în organizare, astfel putând fi urmărite cu uşurinţă de evaluator; 
- să cuprindă, pe lângă materialele elevului şi propriile reflecţii, asigurând astfel împletirea evaluării 

cu învăţarea;  
- lucrările cuprinse în portofoliu să fie reprezentative, adică să reflecte esenţa activităţii desfăşurate;  
- să reflecte caracterul evolutiv, arătând capacitatea de perfecţionare a elevului. 
 Dacă exigențele lumii contemporane vizează un curriculum centrat pe competențe, atunci evaluarea, 

atât cea formativă, cât și cea sumativă, trebuie să se concentreze pe măsurarea și aprecierea acestor 
competențe. Educaţia trebuie să se schimbe în ritmul modernizării societăţii, deoarece generaţiile de elevi 
trebuie să dezvolte abilităţi şi competenţe care să îi conducă dincolo de zidurile clasei, într-o lume cu 
oportunităţi nelimitate. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR BUCICOIU VERONICA 
 LIC. TEHNOLOGIC ,,MATEI BASARAB” MANASTIREA 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Zoom este o platform pentru livrarea conținutului și organizarea activităților.  
Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca 

și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom și Google Meet. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA ÎN ONLINE 

 
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ, BACĂU 
 
Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ANETUȚA BUDILEANU 

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 

 Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie să 
pierdem din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu – au 
învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

O să enumăr câteva: 
1. Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

2. Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3. Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

4.  Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel 
seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile 
de reglare. Avantaje: 

 Reducerea factorului stres  
 Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învățare plăcut, relaxat.  
 Centralizarea și stocarea rezultatelor  
 Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei 

baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o 
perspectivă de ansamblu asupra activității elevilor pe o perioadă mai lungă de timp.  

 Diversificarea modalităților de evaluare  
 Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia. - 

Interactivitate  
 Dezvoltarea perspicacității, atenției, distributivității și creativității. 
5. Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

6. O platformă utilizată de foarte mulți elevi și profesori de peste tot din lume este Quizizz. Quizizz 
ne permite să elaborăm teste proprii sau teste mixte, combinând întrebările noastre cu întrebări preluate din 
alte teste. Aceasta le permite profesorilor să îi evalueze pe elevi atât în clasă cât și de acasă atunci când 
aceștia nu pot fi prezenți fizic la școală. Elevii pot intra și singuri pe această platformă pentru a se autoevalua 
fiind încurajat în acest fel studiul autonom. Testul este creat anterior de către profesor, acesta fiind cel care 
selectează timpul de răspuns pentru fiecare întrebare și răspunsurile corecte. Exercițiile din testare pot fi tip 
grilă, sondaj sau li poate cere să bifeze căsuța corectă, să completeze spațiile libere, să răspundă la întrebări 
despre o imagine sau pot fi și întrebări deschise pentru care elevii vor formula singuri răspunsul. Când 
profesorul decide că e momentul ca testarea să se încheie, platforma îi oferă automat clasamentul elevilor, 
punctajele obținute de către aceștia și evidențiază elevii care s-au clasat pe primele locuri. Sunt indicate 
întrebările cele mai ușoare și cele mai dificile, iar rezultatele pot fi descărcate și trimise pe email părinților. 

7. Kubbu este un instrument elearning conceput pentru a susţine activitatea cadrelor didactice şi 
pentru a îmbunătăţi procesul educativ. Se pot crea jocuri educaţionale, activităţi didactice şi teste online. 
Înregistrarea şi utilizarea Kubbu sunt gratuite, iar avantajele utilizării aplicației sunt:  

• nu necesită instalare; 
 • management online simplu, nu necesită cunoştinţe de programare; 
 • contul gratuit pentru profesori este limitat la 30 de profiluri per student şi la15 activitati; 
 • se pot crea activităţi, jocuri, cuvinte încrucişate sau concursuri; 
 • elevii sunt ajutaţi pentru a recapitula sau a asimila materiale noi; 
• se pot împărtăsi sau se pot face schimb de activitati cu alti profesori; 
 • accesul la propriile materiale poate fi limitat sau poate fi oferit via web address; 
 • pot fi trimise mail-uri individual sau grupurilor de elevi; 
• rezultatele se calculează automat şi sunt stocate în propria bază de date; 
 • rezultatele pot fi comparate şi clasificate după criterii diferite 

Când predăm online scenariile lecțiilor se schimbă. Predarea la distanță poate fi organizată în 
lecții: 

• asincron; 
• sincron; 
• mixtă. 
Indiferent de felul organizării, există lecții de formare a capacităților, de evaluare a cunoștințelor. 

Profesorul alege modalitatea de lucru la distanță în mod corespunzător.  
Variantele de lucru pot fi diferite. 
a. Profesorul trimite elevilor un test formativ/ sumativ și așteaptă ca elevii să-l rezolve, după care 

analizează rezultatele. 
b. Profesorul organizează o conferință web pe parcursul căreia adresează elevilor întrebări în timp 

real și evaluează fiecare elev în parte, punând note. 
c. Profesorul organizează o lecție pe Google Meet cu elevii, explică sarcinile din evaluarea care 

urmează (10 min), iar după elevii rezolvă un test formative/ sumativ (25 min), după care primesc feedback 
de la profesor. 
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BIBLIOGRAFIE: 
1. Ghid pentru profesori în GOOGLE CLASSROOM, Universitatea din Craiova, 2020 
2. G Suite for Education Setup Guid: https://edu.google.com/training-support/setup-guides/gsuite/ 

?modal_active=none 
3.https://issuu.com/danielamunca/docs/scenarii_de_lec_ie_prdare_la_distan__.pptx 
4.https://www.youtube.com/watch?v=f2aejnDjHE0&feature=emb_rel_pause 
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EXEMPLE DE EVALUARE INIȚIAȚA ONLINE LA GRUPA MIJLOCIE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BUFNEA ANA-CAMELIA 

GRĂDINIȚA P.P. STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 
 
I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII - 15 puncte 
1. Dezoltarea limbajului și a comunicării - 15 puncte 
o Comportamente urmărite: 

 discută cu colegii și educatoarea  
 primește mesaje, îndeplinește instrucțiuni simple; 
 știe să se prezinte (nume, vârsta); 
 denumește 4-5 jucării și formulează o propoziție simplă despre o jucărie preferată; 
 răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.  

o Probe aplicate 
- ADP - Bine ați venit la grădiniță! 
 - ALA – Alfabetizare – Ne prezentăm pe noi și colegii noștri! 
 - ADE - Domeniul limbă și comunicare – Cine este personajul? 
 - Lumea poveștilor - joc didactic 
 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOTIONALĂ - 15 puncte 
 1. Dezvoltare socială - 5 puncte 
o Comportamente urmărite: 

 manifestă un comportament civilizat în relațiile cu cei din jur; utilizează formulele Te rog și 
Mulțumesc; 

 încearcă să se autoservească în situații simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor); 
 reușește să aștepte într-o situație dată; 
 se joacă împreună cu alți copii; 
 știe să salute când vine și când pleacă de la grădiniță. 

o Probe aplicate 
- ADP - Un băiat și o fetiță merg frumos la grădiniță, Cum salut?, Spun multumesc? 
 - ALA - Joc de rol - De-a grădinița (socializare)  
 - ADE - Domeniul om și societate – Fapte bune, fapte rele - joc didactic 
 
 2. Dezvoltare emoțională - 10 puncte 
o Comportamente urmărite: 

 se prezintă pe sine; 
 răspunde la întrebări privind identitatea personală; 

o Probe aplicate 
- ADP - Cine sunt eu, cine ești tu? 
 - ALA – Stiință - Spune ce face băiatul (fetița)? 
 - Joc de rol - De-a mama și puiul 
 - ADE - Domeniul limbă și comunicare – Personaje din povești 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Botiş, A., Mihalca, L., (2007), Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete 

şi băieţi, cu vârsta până la 7 ani. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, Editura Alpha 
MDN, Buzău  

2. Breben, S., (2010), Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară 
mică, vol. 4, Editura Reprograph, Craiova 

3. Curriculum pentru educația timpurie, 2019, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 
4.694/2.08.2019, https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR BUJU ELIZA,  

LICEUL TEORETIC ANA-IPATESCU, GHERLA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ELEVILOR ONLINE: METODE ȘI TEHNICI MODERNE 
 

PROF. BULACU KHRISTA-ȘTEFANIA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ-OLT 

 
Învățarea și evaluarea, cu utilizarea media, pot oferi elevilor opțiuni diverse și interactive. Elevii sunt 

încântați să lucreze proiecte, teme online. Creativitatea manifestată în întocmirea temelor propuse este 
uimitoare.  

Lecțiile din perioada școlii online se pot desfășura pe mai multe platforme educaționale. Ca profesor, 
le folosesc pe următoarele: 

– Google Classroom, plus Google Meet; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii, se pot acorda note/calificative. Este o platformă accesibilă 
pentru elevi. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback. 
Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția 
Quiz permite, de asemenea, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au ales variantele corecte sau nu. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Există multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, 
Animaker, cu ajutorul cărora pot să realizeze filmulețe demonstrative și educative. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă, menținând activă relația elev-profesor. 

Realizările elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia o exprimă este ceva despre care profesorii vorbesc în sens pozitiv. 

 La orele de limba și literatura română, nivel liceal, poate fi folosit și Proiectul, ce reprezintă „o 
metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea 
sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile 
sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup și în mediul virtual. 

 În utilizarea acestei metode se parcurg mai multe etape: 1. Stabilirea temelor pentru proiect; 2. 
Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului; 3. Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice 
elaborării unui proiect; 4. Planificarea activităţii (individuale sau de grup) - formularea obiectivelor 
proiectului; - constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); - distribuirea/alegerea subiectului de către 
fiecare elev/grup de elevi; - distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; 
- identificarea surselor de documentare; 5. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor; 6. Realizarea 
produselor/materialelor; 7. Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului; 8. Evaluarea proiectului. 

Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la cea a procesului, a 
activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor. 

Proiectul este evaluat online, poate fi un filmuleț, un PPT, un document word. De cele mai multe ori, 
realizarea depinde și de competențele digitale ale elevilor. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C., ( 2008), Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom. 
2. Manolescu, M., (2005), Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Meteor Press. 
3. Oprea, C.L., (2006), Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BUMBEA DANA 

 
 Scopul evaluării este reprezentat prin cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui 

program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare.Activităţile de evaluare trebuie să fie 
realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

 Evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să susţină interesul elevilor 
pentru studio individual, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea proprie 
de învăţare. 

 Tehnologiile informatice au pătruns în domeniul educaţiei, în predarea tuturor disciplinelor, astfel că 
s-a diversificat oferta educaţională, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în 
ajutorul elevilor.  

Evaluarea online trebuie privită ca o compenentă a evaluării complementare care poate răspunde 
eficient situaţiilor identificate, fiind aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: 
iniţială, continuă şi cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar 
(realizate prin Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, Quizz, etc) Acestea pot presupune răspunsuri de 
tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai 
multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate, provoacând elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. Utilizarea 
resurselor educaționale deschise au câștigat teren în domeniul educational. 

 Evaluarea online poate furniza deoptrivă o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi 
modului în care este efectuată evaluarea precum și o paletă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra 
cunoştinţele şi abilităţile. La mare căutare sunt feeback-ul collegial; feedback-ul din partea profesorului; 
participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/ prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări 
online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri;examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, creativitatea pe care tehnologia 
îți permite să o exprimi fiind pozitivă, obligând la originalitate. Ne putem juca învățând prin folosirea 
diverselor platforme care pot fi partajate cu elevii și la care pot răspunde (padlet, mentimeter, jamboard, 
google presentation, tablele predfinite cu hărți conceptuale, etc). 

În contextual învățării-predării-evaluarii online, implicarea elevilor este absolut esențială iar 
metodele și instrumente utilizate ar trebui să creeze o interacțiune umană profundă, semnificativă tocmai 
pentru a combate lipsa intercțiunii fizice propriuzise. 
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LISTA DE COMPORTAMENTE EVALUATE 
EVALUARE INIŢIALĂ-GRUPA MARE 

 
PROF. PT. ÎNV. PREŞC: BUNEA ANDREEA-IOANA 

 

DOMENIUL 
EXPERIENŢIAL 

COMPORTAMENTE NR. COPII 
CA CD CNS 

LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE 

LC1-ascultă și reacționează adecvat la povești, poezii, alte tipuri 
de text transmise fie prin citire sau povestire de către un adult, fie 
prin mijloace audio-vizuale; 
LC2-realizează mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la 
textul unei povestiri sau poezii, utilizând vorbire dialogată, 
nuanțarea vocii, intonația, cu sprijinul educatoarei și folosindu-se 
de indicațiile sugerate; 
LC3-citește global și contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte 
sau simboluri din calendarul naturii, din catalog, din lista de 
sarcini; 
LC4-compune treptat propoziții din două, trei sau mai multe 
cuvinte (inițial după un model dat); 
LC5- trasează semne grafice relativ corect în ceea ce privește 
spațierea, direcția de la stânga la dreapta; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞTIINŢĂ 
Activitate 
matematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunoaşterea 
mediului 

Ş1-construiește grupe de obiecte prin corespondență de la unu la 
unu (până la cinci elemente) și arată astfel, care grupă are mai 
multe, mai puține sau tot atâtea obiecte; 
Ş2-numără crescător de la 1 la 10 și descrescător de la 5 la 1; 
Ş3- pune în corespondenţă în intervalul 1-5 cifra cu numărul de 
obiecte; 
Ş4-identifică și numește primul și ultimul element dintr-un șir de 
5 elemente; 
Ş5-trasează cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul trecând cu 
creionul peste o linie deja trasată/după modelul sau în baza 
comenzii verbale; 
Ş6-analizează elemente componente ale mediului înconjurător 
prin antrenarea tuturor organelor de simț; 
Ş7-cunoaște existența mai multor medii de viață și factori care le 
pot influența; 
Ş8-cunoaște reguli de minimă protecție a sănătății proprii și a 
naturii și anticipează pericolele încălcării lor; 
Ș9-înțelege efectele secundare, negative ale unor activități ale 
omului asupra mediului;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTETIC 
CREATIV 
Act.Art.plastică 
 
 
 
 
 Ed. muzicală 

EC1-trasează linii în duct continuu, în diferite poziții, pentru a 
reda imaginea unor obiecte; 
EC2-ilistrează povestiri, evenimente, plante, nimale, oameni cu 
mijloace specifice domeniului artistic; 
EC3-eleborează creații individuale și colective cu și fără temă 
dată; 
EC4-descrie lucrările proprii sau ale celorlalți copii, ținând cont 
de aspectul lor și de sentimentele pe care acestea le trezesc în 
sufletul copilului; 
EC5-ascultă și reproduce onomatopeic sunete din natură și din 
mediul înconjurător; 
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EC6-diferențiază auditiv și reproduc durata unor sunete din 
mediul înconjurător și a sunetelor muzicale (lungi – scurte, durata 
pauzei de un timp, durata unor formule ritmice simple); 
EC7-acompaniază ritmic cântece cunoscute folosindu-se de 
percuție naturală / obiecte sonore, jucării muzicale; 
EC8-asociază mișcări adecvate, cântecelor cunoscute (mișcări 
libere, mișcări sugerate de ritm sau de textul cântecului); 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OM ŞI 
SOCIETATE 
Activitate practică 
 
 
 
 
 
Ed.pt.societate 
 
 
 
 

OS1-sesizează modificările materialelor în urma prelucrării lor 
(prin mototolire, întindere, udare, etc.); 
OS2-execută lucrări practice din materiale diferite, combinându-
le între ele; 
OS3-își exprimă opinia față de lucrarea proprie și/sau față de 
lucrarea celorlalți, motivându-și părerea; 
OS4-participă la prepararea unor salate, produse de patiserie 
simple, etc; 
OS5-se prezintă pe sine și își prezintă membrii familiei, colegii, 
prietenii, vecinii; 
0S6-își manifestă dezacordul față de atitudinile negative de 
distrugere, de dezordine, de neglijență; 
OS7-cunoaște numele țării de origine și a localității natale, 
precum și domiciliul; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSIHOMOTRIC PM1-respectă păziția corectă pentru comenzile: „Drepți!”, „Pe 
loc repauz!”, „La stânga!” și „La dreapta!”; 
PM2-execută corect mișcările diferitelor segmente ale corpului și 
dovedește cunoașterea schemei corporale; 
PM3-se raportează cu ușurință la un reper dat; 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

BURDAȘ LOREDANA CLAUDIA 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, fiind integrată în 

acesta, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio sau camerele web 

în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este realizabilă. 

Din metodele moderne, referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului 
pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora sau elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare.  
Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 

instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, 
tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele 
lucruri.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pune la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
În opinia mea, platformele sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță.  
Procesul instructiv educativ asociat cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului 

un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica 
dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „VASILE VOICULESCU”, COMUNA PARSCOV, 
JUDEȚUL BUZAU 

 PROF. LIMBA ENGLEZĂ, BURIU ROXANA 
  
 Actualul context educațional ne-a provocat să învățăm să adaptăm modalitățile de evaluare formativă 

la mediul online, să descoperim ce instrumente putem folosi și care sunt avantajele lor pentru a facilita 
învățarea elevilor. 

 Implicarea dascălilor, elevilor și părinților, în contextele online, este absolut esențială și aceste 
instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană profundă și semnificativă. Produsele elevilor sunt cea 
mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este 
un lucru ce trebuie privit într-un sens pozitiv. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pentru probele orale putem folosi 
fără nici o problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau 
Zoom, în care elevul răspunde la o întrebare sau prezintă o lecție învățată. 

 Iată câteva dintre platformele și aplicațiile disponibile online: 
 Google Classroom - pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate 

crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le 
oferim elevilor. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, 

Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului 
propriu, cât și vocea proprie. 

 Evaluarea presupune estimarea valorică, aprecierea rezultatelor prin atingerea scopurilor şi a 
obiectivelor propuse, în vederea adoptării unor decizii pentru reglarea, ameliorarea, perfecţionarea continuă 
a activităţii, oferă soluţiile de perfecţionare a activităţii de predare – învăţare. Evaluarea, ca activitate în 
sine, cuprinde trei etape principale: măsurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând 
instrumente adecvate scopului urmărit, aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de 
corectare și notare, descriptori de performanță, etc.) și formularea concluziilor desprinse în urma 
interpretării rezultatelor obținute în vederea adoptării deciziei educaționale adecvate. 

 Situația actuală ne-a făcut să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Scopul nostru este să-i ajutăm pe elevi să folosească tehnologia pentru a devini autonomi în 
învățare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. BURLACU MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE VERNESCU”, RÂMNICU SĂRAT,  
JUDEȚUL BUZĂU 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
BURNETE CORINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ALBA IULIA 
  
Activitatea online constituie o mare provocare pentru copii, părinți și educatori. Trebuie avut ȋn 

vedere numărul mare de copii de la grupă, crearea unui spațiu de ȋncredere pentru copii in cadrul activităților 
online, desfășurarea unor activități care să acopere domeniile de dezvoltare-știință, limbaj, om și societate, 
estetic și creativ, psiho-motric. Trebuie de asemenea respectate principiile didactice și limitele pe care le 
presupun activitățile online inclusiv când este vorba despre evaluarea inițială a copiilor. 

Grupa la care lucrez este de nivelul II, mijlocie, și activitatea online am organizat-o cu colega de la 
grupă, plecând de la premisa că preșcolarii au multe deprinderi formate și că pe lângă latura educativă a 
activităților trebuie să mizăm pe activități de socializare, interactive, vesele. 

Evaluarea inițială pe care am realizat-o, a avut drept scop stabilirea nivelului dezvoltării psiho-fizice, 
a cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor, nivelul de socializare a copiilor la ȋnceput de an şcolar. Am 
aplicat probe de evaluare care să permită preşcolarului să se manifeste liber, creativ, iar informațiile obținute 
le-am consemnat ȋn Caietul de observații și ȋn Fișa de apreciere a progresului copiilor. 

Toate acestea au stat la baza elaborării caracterizării grupei și ulterior a ȋntocmirii planificării 
calendaristice. 

Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de grupa de vârstă 
a copiilor. 

Probe aplicate copiilor: probe orale, practice, joc liber sau dirijat, observarea sistematică, discuțiile 
individuale cu copiii. Aceasta s-a realizat pe parcursul a trei săptămâni.  

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 
Obiective: Abilitatea de a întelege relatiile dintre obiecte, fenomene, obiecte, evenimente si persoane, 

abilitatea de gândire logică si rezolvare de probleme. 
Dimensiuni ale dezvoltării şi comportamente vizate:  
1.Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea 

mediului apropiat. 
a. Identifică şi numeşte formele obiectelor din mediul înconjurător. 
b.Demonstrează familiarizarea cu informatii despre mărime, formă, greutate, 

înăltime.c.Demonstreaza cunoasterea cifrelor pana la 3. 
Probe aplicate ALA:Joc manipulativ:Așază-mă la căsuța mea; ADP:Fete și băieți-joc; 1-2, ȋn 

perechi!;ADE: DS -AM ,,Spune cum sunt”(joc logic), “Micii Matematicieni”( joc exercițiu). 
Itemi: Denumeşte corect figurile geometrice învăţate. Formează grupe de elemente după diferite 

criterii. Raporteaza cifra la cantitate si cantitatea la cifra. 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate:  
2.Relatii, operatii si deductii logice în mediul apropiat. 
a.Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relatii din mediul apropiat. b. Compară 

experiente, actiuni, evenimente, fenomene/relatii din mediul apropiat  
 Probe aplicate ADP: Brainstorming:Semne ale toamnei; ADE:DS-CM ,,Roata anotimpurilor”(joc 

ex.);” Ce faci când plouă…?” 
Itemi:Recunoaşte anotimpul reprezentat de imagine şi enumeră câteva caracteristici. Recunoaste ziua, 

săptămâna, zilele calendaristice ale lunii. Explică relația cauză-efect:d acă plouă, iau umbrela. 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate:  
3. Caracteristici structural si functionale ale lumii înconjurătoare. 
a. Evidentiază caracteristicile unor obiecte localizate în spatiul înconjurător. b. Identifică si valorifică 

unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului si Spatiului.  
Probe aplicate ADE:DS -CM ,, Spune cum sunt”(joc ex.); ALA: Joc manipulativ: Așază și potrivește; 

ADP:Acesta sunt eu!; Băiatul și fetita ( asemănări și deosebiri) 
Itemi: Precizează asemănări și deosebiri ȋntre categorii de noțiuni: fructe, animale, etc. Recunoaște 

părțile corpului uman și precizează la ce folosește. 

536



DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 
SCRIERII 

Obiective: Dezvoltarea limbajului( sub aspectul vocabularului si al întelegerii semnificatiei) si a 
comunicării (cuprinzând abilităti de ascultare orală, nonverbal si verbală) 

Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate:  
1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 
a. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea întelegerii si receptării lui 

(comunicare receptivă) .b. Demonstrează întelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 
emotiilor, semnificatiilor (comunicare expresivă) 

Probe aplicate ALA:Arta: Personajul preferat-desen; ADP:Scaunul povestitor; Unde am fost ȋn 
vacanță!; ADE:DLC – “Cel mai bun recitator”-concurs 

Itemi:Ascultă cu atenție poezii, povești. Răspunde la ȋntrebări legate de conținut. Alege personajul 
preferat și justifică alegerea. 

DEZVOLTAREA SOCIO- EMOŢIONALĂ 
Obiective: Capacitatea de a stabili si menține interacțiuni cu adulți și copii, capacitatea de a-și percepe 

și exprima emoțiile. 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate:  
1.Interactiuni cu adultii si cu copii de vârste apropiate. 
a. Manifestă încredere în adultii cunoscuti prin exersarea interactiunii cu acestia. 
b.Demonstrează abilităti de solicitare si de primire a ajutorului în situatii problematice specifice. 
Probe aplicate ALA: Biblioteca: Familia-lectură după imagini; ADP:Ȋmpart jucăriile cu colegii; Ajut 

la nevoie!; ADE: DEC:”Prieteni pentru Tomy”-desen 
Itemi: Solicită ajutorul ȋngrijitoarei la masa și baie. Solicită ajutorul educatoarei ȋn caz de accident. 

Ȋmparte jucării cu colegii. 
2. Autocontrol si expresivitate emotională. 
a.Recunoaste si exprimă emotii de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă. 
Probe aplicate ALA: Biblioteca:” Scufita Rosie”, “Capra cu trei iezi”; ADP:Joc cu text si 

cânt:Coroana; Joc “Bună ziua, copii veseli, tristi…”; ADE: DEC “Dacă vesel se trăiește”-joc cu text și cânt, 
“A venit pe dealuri toamna”-cântec; DLC: “Fructele toamnei”-poezie. 

Itemi: Recunoaște emoțiile personajelor din povestea “Scufița Roșie”. Exprimă emoții potrivite când 
interpretează un cântec, o poezie. Ȋși exprimă părerea despre lucrări realizate. 

DEZVOLTAREA FIZICĂ 
Obiective: Deprinderi și abilități motrice, coordonarea, dezvoltarea senzorială. 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate: 
1.Motricitate grosieră si motricitate fină în contexte de viată familiare. 
a. Participă la activităti fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare. 
Probe aplicate ALA: Joc de miscare:Piticii; Joc distractiv:Cartoful fierbinte; ADP:1-2, suntem 

voinici!; “Luati seama bine, in picioare, drepti!”; ADE: DPM - ,,Micii sportivi”(joc), ”Prichindeii 
sportivi”(joc) 

Itemi: Execută ȋmpreună cu educatoarea exerciții pentru diferite segmente ale corpului. 
Merge pe loc și se opreste la semnal. Schimbă la comandă, direcția de alergare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

ÎNVAȚATOR: BURZO MARIUS ION 
ȘCOALA GIMNAZIALA SFERA, BISTRIȚA, BISTRIȚA-NASAUD 

 
 Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile desfășurate în cadrul 

unităților școlare, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare 
prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de 
urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în 
situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, 
culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare 
de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și 
dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc a pus societatea în fața unei provocări 
de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Cadrele didactice apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca fiind 
dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, 
dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă 
resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare 
este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ 
mai mare pentru profesorii din învățământul primar. 

 Asigurând realizarea feed-back – ului, a conexiunii inverse între receptorul şi transmiţătorul 
mesajului didactic, aceste informaţii – reprezentând, în esenţă, ,,informaţii de evaluare” – sunt absolut 
necesare pentru reglarea, autoreglarea şi ameliorarea activităţii de predare-învăţare. Esenţa evaluării rezidă 
tocmai în cunoaşterea, de către educator şi alţi factori responsabili, a rezultatelor activităţii şcolare în 
vederea ameliorării şi perfecţionării sale în etapele următoare. Factorii implicaţi pot interveni, prin 
intermediul reglării sau autoreglării (măsuri de corectare întreprinse de cadrul didactic) pentru îmbogăţirea 
desfăşurării sale. Evaluarea rezultatelor muncii școlare evidențiază valoarea, nivelul, performanțele și 
eficiența eforturilor depuse de toți factorii educaționali și randamentul muncii de învățare. Randamentul 
muncii școlare e evidențiat de rezultatele calitative la învățare ale elevilor. Randamentul școlar include 
evaluarea rezultatelor obținute sub toate laturile personalității elevului, ca și ale întregului proces instructiv–
educativ al instituției școlare, inclusiv eficiența pregătirii și învățământului în plan social. 

 Dacă vorbim de o adaptare a tuturor situațiilor de învățare față – în – față la activități desfășurate 
online atunci se presupune realizarea evaluării pe același tipar. Majoritatea tehnicilor și metodelor de 
evaluare pot fi utilizate în mod potrivit cu această nouă situație. Cel mai des utilizată de mine este evaluarea 
pe baza portofoliilor. Totodată am folosit teste care se rezolvă în timp real pe platforme online. Evaluarea 
orală poate fi folosită cu succes, în special când elevii sunt programați la intervale de timp diferite. Folosirea 
acestor strategii de evaluare duce la diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, probelor orale, 
scrise și practice adăugându-li-se metode precum: investigația, proiectul, observarea sistematică a elevului 
sau autoevaluarea. Când evaluarea coincide cu autoevaluarea, între cadre didactice şi elevi se stabilesc 
relaţii principiale, de armonie, o atmosferă optimă de muncă şi de respect reciproc. În urma evaluării 
realizate online s-a observat un lucru interesant, elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune au o 
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obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să 
se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate medii și slabe la învățătură. 

 Scopul evaluării nu este de a ajunge la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ pentru a 
putea transforma situația educațională într-o realitate convenabilă. Evaluarea procesului ar trebui să devină 
momentul central și să amelioreze în permanență întregul sistem educativ. Evaluarea continuă trebuie să 
aibă caracter formativ, un bun profesor evaluând continuu elevii pentru a sesiza dificultățile de învățare și 
a urmări progresul. Este necesar ca orice activitate desfășurată online să aibă și un mod de evaluare în care 
elevul să aibă un rol activ. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE-ELEMENT PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: BUȘE MIHAELA-COSTINA 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 

 LOC. SLATINA, JUD. OLT 
 
 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

 
 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are 
nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, 
prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în 
care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 
atenția. 

 Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată 
de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru 
profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un 
impediment mai mult în învățământul secundar. 

 
 Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate azi pe piața educațională sunt, din acest punct de vedere, 

încă la început. Un alt factor determinant privește gradul de penetrare a noilor tehnologii. Sunt încă diferențe 
semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor tehnologice. 

 
 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 

timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind 
un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă 
nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate 
declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 

 
 Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosit decât dacă 

aș fi fost în sala de curs/seminar. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea 
directă? … 

 
 Pentru învățare, conținutul on-line.dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi 

evaluatului șansa de a se pregăti. 
 
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

540



 După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA LOGOPEDICĂ 

 
PROF. LOGOPED BUTA CORINA NICOLETA, CJRAE CLUJ 

 
Inainte de începerea terapiei tulburărilor de limbaj are loc examinare complexă a copilului. Aceasta 

se realizează într-un mediu propice stimulativ și relaxant în care copilul să se poata exprima iar terapeutul 
să poată sesiza eventualele probleme intervenite în dezvoltarea copilului. Orice proces terapeutic începe cu 
o evaluare a nivelului de dezvoltare și al achizițiilor copilului. 

O evaluare corectă stă la baza unui plan de lucru potrivit personalității copilului, nivelului lui și la 
identificarea activităților și materialelor folosite mai târziu. 

Logopedul folosește întâi de toate o “fișă de evaluare”. Practic un instrument cu ajutorul căruia 
colectează informații relevante, testează diverse abilități, face însemnări legate de dezvoltarea și 
funcționarea aparatului fonoarticulator, motricitatea fină, nivelul de dezvoltare al întelegerii limbajului, 
memoria de lucru, analiza fonetică, învățarea citit-scrisului. 

Probele generale folosite la examinarea logopatilor : 
1. Verificarea auzului 
Proba cu alfabetul ilustrat 
Proba verbala pentru depistarea dislaliilor 
Proba vorbirii independente: culorile, zilele saptamanii, număratul până la 10, povestirea, recitarea 

unei poezii cunoscute de copil. 
2. Proba pentru orientarea spațială și temporară. 
3. Memoria de lungă durată (se prezinta copilului o serie de imagini) si memoria de scurta durata. 
4. Gândirea: definirea de notiuni, comparare, asociere, exemplificarea categoriilor de obiecte care i 

se cere copilului dupa un exemplu dat. 
5. Povestirea după imagini. Se urmărește: fluența vorbirii, vocabularul, ritmul, gândirea, vocea. 
6. Proba de cunoaștere a vârstei psihologice a limbajului(Alice Descoendres). 
7. Abilitatea grafică:executarea unor elemente grafice, proba de indemânare. 
8.Proba pentru disgrafie: copilul scrie la cerere litere, silabe, cuvinte, copilul scrie la cerere propozitii 

scurte, despatirea in silabe, copierea de silabe, cuvinte, o propoziție. 
In urma examinării complexe, terapeutul face un plan de recuperarea personalizat și sugerează 

părinților frecvența cu care se vor desfășura ședințele de terapie logopedică. 
 
Este important de știut că numărul acestora raportat la un interval scurt de timp este mult mai eficient 

decât prelungirea intervalului, iar numărul ședintelor e recomandabil să rămână la fel. 
Din instrumentarul folosit la evaluarea logopedică inițială foarte utile sunt albumul logopedic, 

paletarul logopedic dar și aplicația soft ,, Pași prin lumea sunetelor”. 
Kitul de evaluare logopedica (Fig.1) și Paletarul logopedic (Fig.2) realizat de Laura Hardalau si 

Loredana Bejan, reprezinta un suport vizual concret si complex in procesul evaluarii copilului. Kitul 
cuprinde un set de materiale practice utilizabile atat pentru evaluarea logopedica a limbajului oral, cat si 
pentru invatarea si consolidarea notiunilor de baza in dezvoltarea cognitiva a copilului. Paletarul logopedic 
trezește interesul copilului prin forma si imaginile atractive, usor de recunoscut, fiind astfel simplu de 
aplicat in evaluarea logopedica a 25 de sunete si 8 grupuri de sunete (pozitie initiala, mediana si finala). 

 
Fig.1 Kit de evaluare logopedică Fig.2 – Paletar logopedic 
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Exemplu de evaluare a modului de articulare a sunetelor, cuprinse in următorul model de foaie de 
examinare: 

 
 
Sursa: http://www.speech-therapy.ca/RO/Evaluare.pdf 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA ÎN ONLINE? 
 

AUTOR: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – BUTE MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUCEVENI, JUDEȚUL GALAȚI 

 
 Cum lucrurile s-au schimbat radical în sistemul de învățământ pe timpul pandemiei, cadrele didactice 

au fost puse în fața unui mod de lucru, de realizare a actului educațional nu prea practicat la noi în țară. Am 
fost nevoiți să ne realizăm toată munca de dascăl, exclusiv online. Fie că predăm, sistematizăm cunoștințe 
sau evaluăm, toate le-am realizat într-un mod indirect, prin intermediul tehnologiei moderne.  

 Tehnologia este doar pârghia, instrumentul de legătură dintre educator și educabili, de aceea, tactul 
pedagogic rămâne în continuare cel mai important. De asemenea, pregătirea cadrelor didactice pentru 
susținerea activităților online joacă un rol extrem de important. Tehnologia trebuie să vină în ajutorul 
cadrului didactic și să completeze armonios un act didactic perfect. Este important să primeze pedagogia și 
nu tehnologia. Provocarea zilelor noastre în evaluarea elevilor este aceea de a exila noțiunea de evaluare de 
foaia de hărtie, de documentul word tehnoredactat și mai apoi printat și predat elevilor, astfel spus evaluarea 
tradițională.  

 Instrumentele pe care tehnologia le pune la dispoziție în evaluare este uluitoare, oferind multe 
posibilități. Dar, nu trebuie să pierdem din vedere misiunea evaluării, mai exact ce anume se dorește ca 
elevii să arate că știu sau au învățat să facă. 

 Evaluarea online poate fi aplicată fără rezerve pe oricare dintre cele trei forme de evaluare 
tradițională: inițială, continuă și cumulativă. Se practică evaluarea prin testele de tip chestionar. Acestea 
pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

 De asemenea, putem enumera și diverse aplicații pentru evaluarea online: 
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.  
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet 
4. LearningApps 
5. Hot Potatoes, etc. 
 
Evaluarea online pentru învățământul preșcolar este o provocare din toate punctele de vedere. 

Capacitatea de utilizare a tehnologiei pentru copiii preșcolari este foarte scăzută, iar toate activitățile 
realizate au nevoie de un însoțitor, mai exact fiecare copil va avea nevoie maximă de prezența unui adult 
pentru a participa la grădinița online, ca mai apoi și la toate activitățile care se vor realizate acasă, pe baza 
cerințelor educatoarei.  

Evaluarea în acest context va îmbrăca de multe ori forma jocului, sau de realizare a unei lucrări așa 
cum concepe copilul o anumită noțiune, sau pur și simplu evaluarea poate fi realizată prin discuții libere, 
realizate între educatoare și copil, mijlocită pe tehnologia modernă.  

Așadar, evaluarea online trebuie să se realizeze în concordanță cu posibilitățile tehnologice ale 
elevilor, ținând cont de vârsta și particularitățile intelectuale, cât și fizice ale acestora. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: BUTOI MIHAELA  

LICEUL DE ARTE ,,BALAȘA DOAMNA”TARGOVIȘTE 
 
Prin evaluare se înțelege măsurarea și aprecierea rezultatelor obținute de elevi într-o anumită 

perioadă; obținerea și consemnarea unor informații asupra activității elevilor; compararea rezultatelor 
obținute cu obiectivele urmărite sau cu rezultate anterioare. 

Evaluarea urmărește în general aprecierea gradului de însușire de către elevi a anumitor cunoștințe și 
deprinderi însușite în cadrul unei discipline școlare, țintind măsurarea competențelor concretizate îndeosebi 
în ceea ce poate face elevul cu ceea ce știe. Mai concret, evaluarea ar urma să vizeze măsurarea realizării 
obiectivelor lecțiilor, dar ea poate constitui și un îndreptar pentru activitățile viitoare ale profesorului. 

Datorită timpurilor pe care le trăim, educația realizată online reprezintă o tehnică de învățare care a 
pus și pune probleme atât în rândul elevilor cât și a profesorilor. 

Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosită decât dacă 
aș fi fost în sala de curs, față în față cu elevii. Consum mult mai multe resurse pentru a mă face înțeleasă, 
lipsindu-mi în același timp interacțiunea directă. 

Diferitele platforme puse la dispoziția școlii precum G suite, google meet, google classroom, zoom, 
etc., sunt instrumente gratuite folosite pentru predare, ajutând în același timp la gestionarea claselor dar 
aigurându-ne continuitatea pe un termen scurt și mediu.  

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor de evaluare. Putem folosi 
comunicarea video-audio unu la unu, la probele orale, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată, însă dacă ne referim la probe scrise, ies din discuție instrumentele on-line. 
În ceea ce privesc probele practice, în cazul disciplinelor specifice liceelor și școlilor de muzică, elevul 
poate înregistra o piesă la un instrument sau un solfegiu în timpul execuției și îl poate posta on-line. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decît suntem noi dispuși să explorăm, însă nu poate înlocui pe deplin 
multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării. 

O altă problemă importantă cu care noi profesorii ne putem confrunta în evaluarea online este 
identificarea elevilor. Este imperios necesar să se găsească modalități pentru a verifica adevărata identitate 
a celor care realizează activitatea virtuală propusă, în special în cazul examenelor și evaluărilor, cu toate că 
nu se poate face o verificare exactă în momentul evaluării dacă nu cumva în spatele camerei este cineva 
care-i șoptește elevului respectiv răspunsurile. 

Evaluarea elevilor este unul dintre lucrurile care seamănă cele mai multe îndoieli. Există o 
neîncredere asupra faptului că elevii pot recurge la diferite trucuri pentru a lua note de trecere, fără a studia 
însă pentru probele online. Rețelele sociale sunt pline cu trucuri pentru a ,,copia”la aceste evaluări fără a 
mai fi necesară învățarea. 

În concluzie, școala online este o soluție potrivită pe termen scurt și situații speciale. Din păcate, nu 
este o soluție bună, dacă termenul nu este bine delimitat și instrucțiunile sunt primite de pe-o zi pe alta. 

Tehnologia trebuie integrată cu coerență, specificând avantajele care aceasta le oferă elevilor, 
facilitând formarea unei educații accesibile și globale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  

BUZATU ALINA ANTONETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN 

 
Situația generată de pandemia cu care ne confruntăm în prezent a impus noi tendințe în sistemul de 

învățământ, prin transferarea conținutului și a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel 
de schimbare, dar contextul actual a făcut în așa fel încât noi, cadrele didactice, a trebuit să găsim soluțiile 
potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

Mai întâi au fost organizate clasele virtual, apoi a avut loc sincronizarea conținutului și instruirea 
elevilor, dar și evaluarea conținutului parcurs. 

Se știe că evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces, fiind dinamică, 
flexibilă și asigurând reglarea din mers a activității educaționale. Dar, toate acestea funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Atunci când sunt nevoiți să realizăm o evaluare în mediul 
digital trebuie să ne asigurăm că este transparentă și reflectă adevăratul potențial al elevilor. 

Dacă înainte de pandemie părinții erau obișnuiți ca atunci când copilul se întorcea de la școală să-l 
întrebe ce notă a luat în ziua respectivă, iar copilul să le arate fișa cu nota obținută în urma evaluării, ei 
deveneau astfel o parte din acest proces de evaluare, deoarece le puteau aduce copiilor laude, încurajări ca, 
mai apoi, să ia măsurile potrivite.  

 Această obișnuință a dispărut din cauza mutării în mediul online a educației și, bineînțeles, a 
evaluării. 

Există mai multe platforme de evaluare la care cadrele didactice au apelat. Totuși, soluția propusă de 
către cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice din școala noastră, care utilizăm platforma Google 
Classroom, totul se simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți. 

Există mai multe avantaje ale utilizării platformei Google Classroom în procesul de evaluare. 
Printre punctele tari ale acestei platforme, care o fac accesibilă în procesul de evaluare online aș putea 

aminti: 
a) Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 

nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 
b) Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către cadrul didactic sunt 

salvate automat, așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 
c) Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru 

părinte. Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către cadrul didactic, fiind total transparent. 
Elevul poate fi ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a 
fi depunctat sau a fi nevoit să predea un test incomplet. 

d)  Evaluare digitală integrală, din perspectivă ecologică, deoarece nu se mai utilizează coli de 
hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevii pot avea un dosar virtual personal, 
care să includă toate evaluările primite. 

Alături de Google Classroom, amintesc Google Jamboard, care este un mod de vizualizare foarte ușor 
al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
cadrului didactic să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. 
Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria cadrului didactic este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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Kahoot, aplicație în care elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Trecerea la evaluările digitale are avantaje și pentru părinți. Astfel, părinții au constatat că rezultatele 

evaluării vin singure către ei, datorită sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul 
educațional. Se pot purta dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale cadrului 
didactic, legate de evaluare pot fi urmărite și de către părinte. 

Concluzionez că, pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. 
Astfel, percepția părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi 
implicați continuu în acest proces. 
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CÂTEVA ASPECTE DESPRE EVALUAREA 

ON-LINE 
  

 PROF. INV. PRESCOLAR BUZEA LILI 
 GPN CAMPIONII MIOVENI 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
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 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 
CICLUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BUZOIANU NICOLETA 

 
 Deși eram familiarizați cu utilizarea tehnologiilor informaționale la clasă, utilizându-le frecvent în 

diferite etape ale lecțiilor, foarte puțini dintre noi, cadrele didactice și-au imaginat că va veni o zi în care 
vom fi nevoiți să desfășurăm întregul proces instructiv-educativ în mediul online. Personal, trebuie să 
recunosc că doar cochetam cu tehnologia, neutilizând-o la lecție decât pentru a veni cu ceva nou, interactiv, 
care să-i motiveze și să-i activizeze pe elevi. De multe ori resursele educaționale le găseam gata realizate 
pe internet și doar rareori le modificam, atunci când consideram că e cazul sau le concepeam în totalitate. 

 Realitatea ne-a lovit crunt, începând cu luna martie a anului 2020. Atunci am realizat că trebuie să 
învățăm să utilizăm aplicații care să ne permită învățarea sincron, dar și alte aplicații și resurse educaționale 
care să ne dea voie să fim creativi, pentru a realiza un proces didactic online cât mai atractiv, dar, mai ales, 
eficient. Am parcurs un traseu anevoios, cu multe poticniri, atât ale noastre cât și ale copiilor și în cele din 
urmă am reușit să încheiem cu bine anul școlar trecut și să parcurgem mare parte din materia rămasă. 

 Dar, dacă predarea și învățarea le putem realiza mai ușor, utilizând aplicații care ne permit întâlniri 
față în față în mediul virtual, evaluarea e mult mai greu de realizat. De ce? Pentru că eu, ca profesor, dar și 
întregul sistem educațional, trebuie să asigurăm o evaluare care să aibă cele trei caracteristici esențiale: 
continuă, completă, corectă.  

 Procesul de evaluare are trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea 
reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori 
de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În 
general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, 
în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

În ceea ce privește formele evaluării, vorbim de metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe 
practice și metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, pe 
aplicații precum Zoom, Skype, în care elevul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

Ca probe scrise, la clasa a III-a, am dat dictări utilizând Zoom, iar elevii au încărcat pozele cu dictări 
și le-am corectat pe Whatsapp. La fel am procedat și cu temele. Testele și jocurile de diferite tipuri prin 
care se verificau anumite cunoștințe nu mi-au dat garanția că au fost rezolvate în totalitate numai de către 
elev, fără alt ajutor, atâta timp cât au fost rezolvate asincron. Probele practice pot fi și ele valide numai dacă 
se desfășoară făță în față, pe Zoom, Meet etc. Proiectul, portofoliul dau măsura interesului elevului pentru 
realizarea lor, dar și la acestea copiii pot primi ajutor. Observarea sistematică a comportamentului și 
autoevaluarea sunt și ele greu de realizat în condițiile școlii online. 
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SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE LA NIVELUL 

PREȘCOLARITĂȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. BUCĂLAE RALUCA 
GRĂDINIȚA P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 

 
„Viitorul nostru depinde de calitatea oamneilor pe care îi formăm.” (Eric A. Hanushek, 2013) 
 
 Încercăm, în fiecare zi, să găsim soluții pentru „salvarea” sistemului de învățământ. Acest „an școlar 

altfel” (de fapt doi ani școlari), reprezintă adevărate provocări pentru toți partenerii implicați în actul 
educațional.  

Având în vedere că nici profesorii, nici părinții, dar nici elevii/copiii nu sunt pregătiți pentru un 
asemenea sistem educațional, încercăm să ne adaptăm din mers, să ne perfecționăm și să facem funcțional 
actul educativ. 

La nivelul de învățământ preșcolar, așa cum au menționat și reprezentanții ministerului, copii nu sunt 
expuși în fața dispozitivelor electronicepentru realizarea învățării on-line, educatoarea păstrând legătura cu 
părinții/tutorii preșcolarilor și propunând pe grupurile WhatsApp sau Messenger diferite activități de 
învățare – respectând planificarea anuală. 

Modalități de transmitere a cunoștințelor putem găsi mai ușor, dar intervine problema evaluării în 
învățământul on-line, o problemă stringentă – dat fiind faptul că măsurătorile nu se fac fizic, ci virtual și nu 
poți avea certitudinea că ele sunt concise, coerente și corecte. 

Așa cum se știr foarte bine, evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, 
organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de 
măsurare elaborate în confrmitate cu obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru 
vizat, în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

 De reținut este faptul că rezultatele evaluării se compară numai și numai cu performanțele copilului 
raportat la sine, cu succesele și insuccesele lui prorpii. 

 Învățământul modern accentuează evaluarea pe bază de competențe, focalizând nu cantitatea 
de informații, ci cantitatea: nu mult, ci bine. 

 Evaluarea trebuie să fie bazată pe corectitudine si obiectivitate pentru toți cei examinați și este 
imperios necesar să-i ierarhizeze pe aceștia în funcție de nivelul, calitatea și performanțele reale ale 
pregătirii lor. Evaluarea trebuie sa evite, cu desăvârșire, părtinirea, influențele, intervențiile și relațiile 
neprincipiale, deoarece ele încalcă etica și distrug calitatea și eficiența evaluării. 

 Înactualul context epidemiologic, evaluarea în învățământul on-line, la nivelul preșcolarității, se 
poate realiza prin observarea indirectă a comportamentului copiilor – atunci când se primește feedback în 
diverse situații educaționale, prin realizarea unui portofoliu cu lucrările realízate de copii (propuse de 
educatoare, printate de părinți și lucrate de copii). 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare la nivelul copiilor de 3-5 ani îl reprezintă 
aplicația Worldwall prin intermediul căreia se pot aplica teste de evaluare distractive, pertinente, accesibile 
și care pot oferi rezultate măsurabile. 
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ASSESSMENT METHODS IN THE ONLINE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
 

PROFESOR: BUCUR MAGDALENA IULIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL IENACHIȚA VACARESCU 

TARGOVIȘTE, DAMBOVIȚA 
 
 At various stages during their learning, students may need or want to be tested on their ability in the 

English language. If they arrive at a school and need to be put in a class at an appropriate level, they may 
do a placement test. This often takes the form of a number of indirect items, coupled with an oral interview 
and perhaps a longer piece of writing. The purpose of the test is to find out not only what students know, 
but also what they do not know. As a result, they can be placed in an appropriate class. At various stages 
during a term or semester, teachers may give students progress tests. At the end of a term, semester or year, 
teachers may want to do a final achievement test to see how well students have learnt everything. All these 
types of tests used to be, until very recently, and still are, in certain cases, paper-based, teacher-controlled 
test. However, student assessment has changed in the new millennium – especially in the context of the 
recent pandemic. Though there is something to be said for old-fashioned paper and pencil methods, new 
technologies are evolving daily to assist teachers with this task. There have been designed a paraphernalia 
of tools, all meant to make assessment easier and also more efficient. Among these, we can include online 
quizzes, open-ended/essay questions, drag-and-drop activities, online interviews, dialogue simulations, 
online polls, game-type activities, peer evaluation and review and forum posts. 

Quizzes are a traditional assessment tool. Plus, when paired with technology, they are an excellent 
way to engage student learning. Quiz questions can take a number of forms, such as multiple-choice, fill-
in-the-blanks, and hotspots. One benefit of quizzes is that they are short and easy to assess. Another is that 
question order and options can be randomized, so each student’s quiz is unique. Online quizzes are ideal 
for measuring learning results across a wide audience. Since each student takes the same test, teachers can 
compare and contrast results across different classes, schools, or communities. A non-graded online quiz 
can be given prior to the start of a lesson to gain a baseline measurement of a student’s existing knowledge. 
Teachers can also embed a knowledge check test into a module to reinforce concepts taught in the lesson, 
or make a final graded test at the end of the course to evaluate students’ overall performance. Online 
quizzes can be easily created using an eLearning authoring toolkit such as Google forms. This toolkit 
includes a quiz maker tool that offers several question types. teachers simply need to choose the 
appropriate templates to put together a quiz for their students quickly and easily. They can enhance their 
test by providing detailed answer feedback, adding info slides, and creating individual learning paths, 
depending on how well each student is performing on the quiz. 

Open-ended or essay-type questions are one of the most popular qualitative assessment methods. 
They prompt learners to explore their thoughts, feelings, and opinions, while testing their overall 
comprehension of a topic. This type of question encourages critical thinking and is best suited for 
evaluating higher-level learning. Essay questions require a longer time for students to think, organize, and 
compose their answers.  

Drag-and-drops are a type of assessment that show a learner’s ability to link information and apply 
knowledge to solve a practical problem. Teachers can incorporate both images and text in a drag-and-drop 
activity, giving it a real-world feel that is both challenging and engaging. It is essential to use this 
assessment type when you want learners to be able to apply knowledge in a real-life situation.  

Teachers can also incorporate a video conference within their online teaching to give learning a more 
personal touch. During brief online interviews, students can demonstrate their proficiency in language, 
where mastery of specific skills is an important requirement. Sometimes it may be beneficial to conduct 
group interviews – for building self-confidence.  

Interviews can also include a mentoring component enabling students to get immediate feedback 
from instructors and help them feel more responsible about their studies. Teachers can share online 
interviews with the help of web conferencing tools like Zoom or Google Meet. For best results, they should 
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take the time to plan out their interview before it begins, to prepare their questions in advance and schedule 
a time for the meeting to occur. Online learners should be provided with feedback or a way to interact with 
the interviewers. 

A dialogue simulation is a way to train learners for real-life conversations with customers, 
colleagues, and others. When creating a conversation activity based on a situation that a student may face 
on the job, teachers should let them know what to expect and provide a safe place to practice their reactions 
and responses.  

Polls allow one to capture feedback directly from one’s audience about their learning experience. 
They can be used to measure anything from learning satisfaction to why a student made a particular choice 
during a lesson. Online surveys are highly engaging for learners because they allow them to share their 
opinions, make themselves heard, and are quick to complete. There are some specialized online platforms 
like SurveyMonkey that allow one to create, send, and analyze surveys.  

Game-type activities turn a series of test questions into a game. For example, a trivia game might 
ask learners to answer a certain number of questions within a period of time and award points based on 
the number of correct answers. Game-based assessments are considered fun, and not “tests”, so they are 
generally a good indicator of true skills and knowledge. Besides, they have been shown to enhance 
learning by promoting the development of non-cognitive skills, such as discipline, risk-taking, 
collaboration, and problem solving. Teachers add game-type activities when they want to engage and 
challenge their students in a non-traditional way. Quizlet and Kahoot are two popular applications that 
teachers can use to create fast-paced interactive learning games. Quizlet allows one to create a study set 
of online flashcards for learning terms and definitions, while with Kahoot, one can build engaging quizzes 
and let their students score points by answering quickly and correctly. 

Peer evaluation turns the tables to put learners into the instructor’s seat and allow students to review 
and edit each other’s work. Such activities give each participant a chance to reflect on their knowledge 
and then communicate their feedback in a consistent and structured way. Third-party platforms, such as 
TurnItIn’s Feedback Studio, enable students to read, review, and evaluate one or more papers submitted 
by their classmates using rubrics or prescribed assessment questions. Teachers are able to log in and track 
individual participation in the activity and monitor comments or peer evaluation feedback. As a best 
practice, the instructor should map out and clearly explain the steps of a peer review and evaluation process 
prior to launch. Be sure to provide a rubric or set of guidelines for each participant to follow to ensure that 
evaluations are conducted in a consistent manner. 

Last but not least, a forum is an online discussion board organized around a topic. Asking students to 
contribute to a forum post is an excellent way to gauge their understanding, pique their interest, and support 
their learning. In this activity, students are given a critical thinking question based on a lesson or a reading, 
and are asked to reflect on both. Their answers are posted to a forum and their peers are given the chance 
to respond. This method should be used when teachers want learners to interact, communicate, and 
collaborate as part of the learning process, while checking their comprehension of the topic. Such a forum 
can be started by creating an online message board exclusively for one’s class in their LMS or some 
external platform like ActiveBoard. Teachers identify common topics or themes that they can align 
messages to, they set participation goals and guidelines that explain acceptable standards for posting (be 
respectful of others, avoid foul language or personal criticism). The facilitator should review postings on 
a regular basis and provide constructive feedback or guidance to participants. 

Online assessments are a critical part of eLearning and should be undertaken with the same level of 
care and rigor that should be put into creating the learning content. The multitude of software tools that 
allow one to generate engaging tasks provide instructors with invaluable support in achieving their goals.  
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TESTAREA ONLINE 

 
PROF. BUCUREȘTEAN ELENA 

 
În cadrul platformei de predare online folosită în școala noastră, există posibilitatea testării on line. 

Se pot crea teste cu diferiți itemi, se poate stabili un timp de răspuns și se afișează rezultatul după fiecare 
rezolvare. 

Pentru a realiza un test din classroom se alege clasa dorită, iar la ”activitatea la curs” se alege ”temă 
cu chestionar”. 

 

 
 
Se denumește testul și optional se pot da instrucțiuni pentru rezolvare. De asemenea se stabilește cui 

îi este destinat testul, data ți ora limită pentru rezolvare, si o grilă de evaluare. 
 

 
 
Apoi în BlankQuiz se adauga itemii. În acest caz s- a ales un test cu itemi cu răspunsuri multiple, 

fiecare item având un singur răspuns corect. 
Toate întrebările sunt obligatorii. 
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Când testul este gata, se trimite tuturor elevilor, grupul clasei, prin e-mailul din classroom. Prin 

aceasta elevii sunt invitați să resolve testul.  
 

 
 
Din lista de elevi ai clasei se află elevii care au rezolvat testul si punctajul obținut. 
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 EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI EVALUREA PE PARCURS 

 
 BUDA CLAUDIA, COLEGIUL NAȚIONAL MIHA EMINECU, BAIA MARE 

 
Evaluarea inițială se realizează de către profesor la începutul anului școlar. Evaluarea inițială are un 

scop precis: acela de a stabili cât mai exact cu putinţă câteva lucruri absolut necesare fiecărui profesor 
pentru a-şi elabora strategia didactică la o anumită clasă anume. Care sunt aceste lucruri atât de necesare 
cadrelor didactice? 

Primul, trebuie să răspundă la întrebarea următoare: au elevii cunoştinţele anterioare necesare 
învăţării care urmează? Şi dacă da, în ce măsură stăpânesc ei aceste cunoştinţe (ca volum, dar şi ca 
posibilitate de a opera cu ele)? Ne interesează nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat? 

Al doilea, este răspunsul la întrebarea: cât poate să înveţe fiecare copil și câți dintre ei sunt interesați 
de filosofie? Pentru că e absurd să crezi că un copil poate învăţa la fel la toate domeniile din planul de 
învăţământ! Capacitatea de învăţare este şi ea foarte importantă pentru strategia didactică ce va fi 
implementată de cadrul didactic. 

Al treilea, se află punându-se întrebarea: Cât este dispus să înveţe fiecare dintre elevii la filosofie ? 
Cu alte cuvinte, cum poate profesorul să-i motiveze? Evaluarea iniţială are, deci, o funcţie diagnostică şi se 
realizează ori de câte ori un profesorul preia pentru prima dată o clasă de copii. Cea mai simplă modalitate 
de a o realiza este testul. După ce profesorul consultă programa grupei (claselor) anterioare şi o compară 
cu programa clasei curente, stabileşte lista problemelor esenţiale din materia parcursă, fără de care el nu-şi 
poate realiza sarcinile de predare în bune condiţii. Pe baza acestei liste se formulează itemii testului de 
evaluare iniţială care trebuie să determine dacă elevii săi și-au însușit sau nu anumite cunoştinţe şi 
deprinderi strict necesare continuării instruirii.  

 Evaluarea pe parcurs este esențială și se mai numește evaluare formativă sau de progres, este un fel 
de barometru pentru profesor şi pentru elevi, deoarece arată, pe tot parcursul instruirii, în ce stadiu se află 
rezultatele parţiale faţă de cele finale proiectate şi le permite să-şi amelioreze activitatea (profesorul, 
strategia de predare şi copiii, pe cea de învăţare). Ea are o funcţie de reglare şi de ameliorare a activităţii 
comune, a cadrului didactic şi copiilor: 

a.unele discipline sunt prevăzute cu un număr mai mare de ore în planul de învăţământ, altele cu un 
număr mai mic de ore; 

b.unii profesori au, deci, un contact mai îndelungat cu clasa de elevi, iar alţii mai redus; 
c.unele domenii sunt mai greu de înțeles pentru elevi, altele mai accesibile; 
d.unele părţi din materie sunt mai simple, altele mai complexe; 
e.există clase mai bune şi clase mai slabe pregătite  
Este clar că nu toţi profesorii au aceleaşi modalități de evaluare şi că ritmicitatea notării este diferit. 

Evaluarea pe parcurs se realizează în timpul anului școlar, pentru a determina progresul realizat de profesor. 
 De cele mai multe ori trebuie să avem grijă cum evaluăm elevii și să nu se realizeze prea des deoarece 

aceştia s-ar putea demotiva şi chiar stresa. Optimul în evaluările pe parcurs este realizat doar de profesor, 
ţinând cont de:  

1. efectivele de copii,  
2.  timpul disponibil,  
3. situaţia particulară a fiecărei clase şi a fiecărui elev (dacă copiii sunt capabili, conştiincioşi şi 

motivaţi să înveţe, este inutil să-i evaluăm prea des; nu însă şi în caz contrar – copiii delăsători sau care au 
o capacitate redusă de învăţare). 

 În funcţie de toţi aceşti factori, profesorul va decide şi asupra metodelor de evaluare. Acest subiect 
va fi prezentat în paragraful următor. 

Un exemplu de test de evaluare a cunoștințelor la clasă ar putea fi acesta dacă profesorul începe cu 
capitolul Ce este filosofia? 

1.Filosofia este: 
a)iubire de oameni 
b) iubire de înțelepciune 
c)iubire de frumos 
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2. În greaca veche sophia înseamnă 
a) iubire 
b) înțelepciune 
c) prietenie 
3.În Mitul peșterii, Platon afirmă că filosofia este: 
a) suișul trupului către locul inteligibilului 
b) suișul sufletului către locul inteligibilului 
c) urcușul trupului către soare 
4. În gândirea greacă, filosofia se naște din: 
a) din moartea credinței 
b) din dispariția miturilor 
c)din uimire și contemplarea realității  
5.Thales a identificat principiul lumii ca: 
a)Apa 
b)Aerul 
c)Pământul 
6.Metafizica este: 
a) o disciplină subordonată fizicii 
b)o ramură a științei care cercetează temeiurile de dincolo 
c)o ramură a filosofiei care cercetează principiile existenței 
7.Filosofia este act de trăire : 
a) D.D.Roșca 
b)Spinoza 
c)N. Ionescu 
8.Ontologia reprezintă teoria despre: 
a) cunoaștere 
b)existență 
c)morală 
9. Orașul în care a înflorit filosofia antică a fost: 
a)Milet 
b)Samos 
c)Athena 
Se acordă 1 punct din oficiu 
Barem: 
1p pentru fiecare răspuns corect 
1px9=9 puncte 
1.b, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a, 6.c, 7.c, 8.b, 9.c 
1 punct din oficiu 
Total : 10 puncte 
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METODE / TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
LICEUL DE ARTE, ORADEA 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BUDA MĂDĂLINA- IOANA 
 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/ student. Învățarea este 

componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. Evaluarea și 
autoevaluarea devin corelative la procesul de predare și învățare (Jinga, 1996). 

Primul moment al evaluării- verificarea- reunește modalitățile efective cu ajutorul cărora sunt 
adunate informații despre nivelul performanțelor școlare ale elevilor și anume: metode de verificare, 
instrumente de verificare. Al doilea moment în procesul de evaluare este cel al măsurării, definit ca fiind 
„procedeul de punere în corespondenţă, pe baza anumitor reguli, a unor concepte abstracte cu anumiţi 
indicatori empirici”. A treia secvenţă a procesului de evaluare este semnificarea. Aceasta se referă la 
„atribuirea de conotaţii valorizatoare”. Semnificarea îmbracă în practica şcolară două forme: nota şcolară, 
calificativul. A patra componentă principală a procesului evaluativ este argumentarea. Această 
componentă are rol de a conferi o mai mare transparenţă actului evaluativ vis-a-vis de modul în care ea 
este receptată de elevi (Ionescu, 1995). 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primește un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare. Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosită decât 
dacă aș fi fost în sala de curs.  

Printre instrumentele din mediul online, trebuie menționată și platforma ZOOM pentru livrarea 
conținutului și organizarea activității. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până 
la 100 de participanți. La fel și SKYPE. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la 
oră este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video- audio sau pur și simplu 
camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată.  

În opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele online. Inclusiv partea de teze scrise 
nu mai este apliabilă. Probele practice, putem într- o sesiune video să prezentăm conținutul și modul de 
rezolvare. Evaluarea și prezentarea lor se poate realiza tot video, într-o întâlnire MEET.  

Din metodele moderne de evaluare, pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de 
mangement al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem 
folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate 
(schițe, etc) studentul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online de asemenea. Instrumentele 
de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În online marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, 
tabere, premii și altele. SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile 
instituționale. Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen online, în formatul grilă, o soluție de 
e-learning trebuie să poată pune la dispoziția creatorului de teste următoarele funcțioalități esențiale: 

- Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări/ nivelul de dificultate; 
- Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
- Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor;  
- Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; (Blândul 2007). 
Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele 

acțiuni ale feedback-ului învățării. Așadar, facem evaluarea doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente 
grele o facem pentru continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot 
ceea ce înseamnă ea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 INV. BULHAC MIHAELA 

 ȘCOALA GIMN.” ȘT. O. IOSIF” - TECUCI 
 
 În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat demersurile de 

predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care includ nu doar însușirea 
de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor instrumente adecvate, 
practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, managementul eficient al timpului și al 
resurselor, alternarea activităților frontale cu cele individuale, valorizarea învățământului personalizat etc. 

 Cadrele didactice și elevii au propus și un șir de soluții care ar facilita organizarea procesului 
educațional la distanță: utilizarea eficientă a manualelor online și a surselor din internet; crearea unei 
platforme naționale, unde vor avea acces actorii educaționali; dezvoltarea competențelor în domeniul 
tehnologiilor informaționale și comunicaționale; formarea cadrelor didactice în domeniu; sarcinile ar trebui 
să poarte un caracter mai creativ și bazate pe motivația elevilor de a învăța să învețe; organizarea unor lecții 
virtuale în grupuri mai mici; punerea în aplicare a unui sistem unic de predare la distanță etc. Și totuși, 
atunci când școala nu poate asigura o instruire eficientă la distanță prin anumite instrumente, trebuie de 
implicat mai mult familia și însuși copilul trebuie învățat să învețe. Majoritatea cadrelor didactice au fost 
nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de evaluare. În lipsa unui control fizic 
sistematic în clasă, majoritatea și-au dat seama că modelul autoritar devine inutil și au început să practice 
tot mai mult elemente ale stilului democratic. Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și 
creativității, dar mai cu seamă pe responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor. Mulți elevi au fost 
acceptați drept subiecți activi ai educației și co-autori ai propriei învățări, au primit împuterniciri, dar și 
libertate în organizare a muncii. Totodată și cadrele didactice au nevoie nu doar de suport tehnic, ci și 
emoțional. 

 Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate 
și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă 
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. De asemenea nu a fost clară nici 
situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de copii, unii punând accent pe autoevaluare, 
iar alți profesori – pe acordarea de note. În special, elevii se confruntau cu faptul că nu întotdeauna puteau 
să primească un feedback constructiv din partea profesorilor, s-au convins cât de important este să 
organizeze eficient sarcinile de lucru independent (teme pentru acasă), care trebuiau să aibă o utilitate mult 
mai practică. Deseori cadrele didactice au implicat și elevii, mai ales din clasele mai mari pentru a elabora 
sarcini și teste pe diverse platforme (Moodle, Google Doc, Zoom, Kahoot etc.), fiind aplicate atât în varianta 
interactivă, cât și în varianta de exersare individuală. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Metodele 
complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de 
evaluare, chestionarul. Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către 
învățător/ profesor şi explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care 
elevii se documentează, colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează 
produsului, are loc o prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face 
dovada capacităţii de a investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente 
diferite, precum și cunoştinţe din diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul 
elevilor. Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de 
lucru, răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii 
sau sub îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. 

 Reinterpretarea evaluării Instrumentele digitale deschid dimensiuni noi în evaluare, în timp ce 
distanța fizică face dificilă utilizarea metodelor tradiționale pentru acest proces. În circumstanțele actuale, 
poate merită regândit scopul real al evaluării și separarea acesteia de notare. Evaluarea arată tuturor 
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participanților în procesul de predare-învățare, profesorilor și elevilor (și părinților), în ce măsură 
obiectivele noastre au fost atinse și la ce nivel s-a dezvoltat competența. O evaluare bună reprezintă și o 
”diagnosticare” în același timp și ne arată unde există blocaje, dificultăți. În calitate de profesor facilitator, 
tratându-i pe elevii noștri ca parteneri, cu care colaborăm pentru a atinge un obiectiv, putem face asta 
implicându-i în proiectarea și implementarea procesului de evaluare. Câteva idei: în cadrul ”orelor” noastre 
sau la sfârșitul „programului școlar”, adunăm în mod regulat aceste feedback-uri, care ne arată la ce nivel 
a ajuns elevul, cât și ce anume știe deja, unde a avut dificultăți; Acest lucru ne permite să ne pregătim în 
mod conștient și eficient pentru următoarele activități sincrone. • de exemplu, Kahoot, Socrative, 
Mentimeter sau un simplu chestionar Google ajuta în evaluarea cunoștințelor dobândite. În acest context, 
este mult mai important decât în cazul lecțiilor „clasice”, de a lămuri exact ceea ce dorim să apreciem, ceea 
ce așteptăm de la elevii noștri. Acest lucru se datorează faptului că unele instrumente și metode sunt 
potrivite pentru verificarea dobândirii de cunoștințe (chestionare online sau offline, fișe de lucru etc.), iar 
altele pentru evaluarea nivelurilor superioare de competență (de exemplu, cum poate aplica cunoștințele?, 
le poate folosi în context?, poate vedea conexiunile?). De ce nu ar fi posibil ca cineva să prezinte ceva 
despre istorie sau matematică în Power Point sau Scratch, sau poate Logo ? Și dacă elevul creează un poster 
frumos, de ce n-ar primi notă și la desen? Este important să discutăm despre criteriile de notare, să 
comunicăm în mod clar așteptările, strategia/metodele prin care vor fi evaluați. Să aducem și la cunoștința 
părinților, să ne asigurăm că au interpretat în mod corect cele transmise în legătură cu procesul de evaluare.  
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JOCUL ÎN EVALUAREA LOGOPEDICĂ ONLINE LA ȘCOLARII MICI 
 

PROF. LOGOPED BULIERIS LOREDANA 
 
 Jocul este cea mai importantă activitate a copilului, mai mult decât atât, jocul este mișcare, explorare, 

comunicare, socializare, observație și imitație, exercițiu, disciplinare, învățare și mai ales plăcere. În cadrul 
terapiei logopedice, jocul îmbracă adesea o formă de educație, o modalitate terapeutică, fiind astfel 
constructiv. El ajută copilul să depășească anumite bariere psihologice legate de comunicare, cum ar fi jena 
propriului bagaj de cuvinte, sau a defectului de articulație, îi oferă sprijin prin mai multe posibilități de 
expresie, dezvoltă creativitatea, personalitatea. În cadrul terapiei prin intermediul jocului se stabilește o 
relație benefică între terapeut și logopat, uneori cu efect miraculos, caracterul ludic oferind copilului 
încredere și confort. 

 Cineva spunea că trebuie să fie ușor să faci terapie/evaluare online pentru că tehnologia îi atrage pe 
copii. Ușor nu e, dar poate fi plăcut când știi să introduci activități atractive, iar metoda care se pliază cel 
mai bine este cea a jocului. 

 Exemple de jocuri utile în evaluarea logopedică ce se pot realiza online: 
1. Joc cu zarurile- Schema corporală 
Scop- cunoașterea schemei corporale, a cifrelor, coordonarea. 
Avem două zaruri pe fețele unuia dintre ele sunt desenate părți ale corpului (ex. ochi, mână, picior, 

cot, cap, gură). Copilul aruncă zarurile, denumește partea corpului de pe primul zar, apoi spune numărul de 
pe al doilea. Sarcina: Execută cu partea corpului atâtea mișcări cât indică zarul! (ex. Fă cu ochiul de 3 ori!; 
Sari de cinci ori într-un picior!) 

2. Joc de construcție 
Scop- denumirea culorilor, noțiuni mare- mic, orientare spațială 
Copilul îmbină piesele de construcție după model, denumind culorile, apoi după indicațiile 

logopedului (ex. Așează în dereapta piesele roșii mici, iar în stanga pe cele mari!; Așează o piesă albastră 
peste două galbene! ; Așează trei piese albastre in fața a două piese verzi) 

3. Joc coordonare ,,Șoseaua labirint" 
Scop- identificarea coordonării oculo-motorii 
Urmărește cu mașinuța sau mâna traseul de aceeași culoare pentru a ajunge la punctul final. 

  
4. Joc ,,Bețișoarele colorate" 
Scop- denumirea culorilor, orientare, coordonare oculo- motorie 
Urmărește pe monitor imaginile, denumește culorile fiecărui bețișor, așează bețișoarele după model. 
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5. Joc ,,Urmărește traseul" 
Scop- cunoașterea culorilor, coordonare, atenție 
Urmărește cu degetul arătător traseul, execută mișcări cu mâinile conform imaginilor, denumește 

culorile.  

  
 
6. Joc ,,Formele geometrice fericite" 
Scop- cunoașterea formelor geometrice 
Denumește figurile din stanga, asociază-le cu cele identice din dreapta. 
Desenează și tu un pătrat, un cerc, un tringhi, un dreptunghi, un oval, colorează-le.  

 
7. Joc ,,Categorii " 
Scop- verificarea capacității de concentrare a atenției, identificarea tulburărilor de pronunție 
Privește cu atenție fiecare rând, denumește imaginile, desparte în silabe, spune ce nu se potrivește, 

motivează alegerea. Alcătuiește trei propoziții pornind de la aceste imagini. 
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8. Joc ,,Lanțul cuvintelor" 
Scop- verificarea conștiinței fonologice 
Jocul vizează pronunțarea accentuată a cuvintelor, punând accent atât pe începutul cuvântului, cât și 

pe finalul acestuia. Ultima silabă din cuvânt este prima în cuvântul următor. Putem apoi crește gradul de 
dificultate, ultimul sunet din cuvânt este primul în cuvântul următor. În cazul în care copilul nu 
sesizează/identifică sunetele putem utiliza imagini ajutătoare (vezi imaginea de mai sus), accentuând în 
pronunție de fiecare dată sunetul inițial și cel final.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE,  
PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU 

 
PROF. BULIGA MARIA 

 
Evaluarea reprezintă activitatea desfășurată de profesor pentru a identifica nivelul de formare și 

dezvoltare a competentelor specifice, având valoare atât formativă cât și normativă. Rezultatele obținute 
la evaluare, sunt în general utilizate pentru a identifica ce trebuie îmbunătățit și asigură profesorul că toate 
conținuturile lecțiilor ating nevoile educative ale elevilor. Scopul evaluării formative aste ca profesorul să 
primească feed-back din partea elevilor, astfel încât să își poată perfecționa metodele de predare în funcție 
de nevoile elevilor. 

Învățarea elevilor nu mai este limitată la un spațiu fizic, desfășurarea activităților școlare în mediul 
online, a lărgit și mai mult posibilitățile de evaluare, deoarece oferă profesorului, o mare varietate de 
instrumente pe care le poate folosi, pentru a ajuta elevii să interacționeze cu informațiile în situații de 
învățare noi și interesante. Elevii care desfășoară activități online, au la dispoziție unul dintre cele mai 
puternice instrumente pentru colectarea și redarea informațiilor. Profesorul poate proiecta activități de 
evaluare, care utilizează mediul digital, având în vedere, în același timp și activitatea de dezvoltare a 
competențelor.  

Învățarea online valorifică puterea tehnologiei pentru a ajuta elevii să interacționeze cu materialul 
cursului în moduri noi și creative. Atunci când sunt proiectate evaluări, profesorul poate încorpora 
materiale audio, video, social media, tehnici de cercetare creativă și multe altele, pentru a ajuta elevii să-
și dezvolte abilități valoroase pe care le pot folosi în viitor.  

Evaluarea nu mai trebuie să fie reprezentată de ceva ce provoacă elevilor teamă, ci mai degrabă, 
poate fi o oportunitate pentru incursiuni interesante în sarcini din viața reală, care sa-i ajute la rezolvarea 
problemelor și duc la dezvoltarea competențelor. De exemplu, profesorul poate cere elevilor să găsească, 
să evalueze și să sintetizeze informații din resurse identificate pe web, pentru a răspunde la întrebări, 
pentru a rezolva anumite probleme sau pot utiliza instrumentele multimedia pentru a-și prezenta lucrările. 

Testele sunt un instrument tradițional de evaluare. Atunci când sunt asociate cu tehnologia, acestea 
sunt o modalitate excelentă de a susține învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai multe 
forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și variante cu adevărat sau fals. Un 
beneficiu al acestor teste este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și 
opțiunile pot fi randomizate, astfel încât testul fiecărui elev să fie unic. 

Un test online fără notă, poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o evaluare a 
cunoștințelor elevilor. De asemenea, poate fi introdus un test de verificare a cunoștințelor într-o secvență 
de învățare, pentru a consolida conceptele predate în lecție sau se poate efectua un test la sfârșitul cursului 
pentru a evalua performanța elevilor, în urma desfășurării activității didactice. Profesorii pot lua în 
considerare si opțiunile de auto-notare oferite de sistemele de management al învățării sau mediile virtuale 
de învățare. Pot fi setate pentru a oferi elevilor, feedback automat. 

 Testele online pot fi create cu ușurință folosind diferite instrumente precum Forms din Microsoft 
365 sau iSpring Suite, instrumente care oferă șabloanele adecvate pentru elabora rapid si ușor un test 
pentru elevi. testul poate fi îmbunătățit, oferind elevilor feedback detaliat al răspunsului. 

 Eseul este alta metoda de evaluare iar acesta permite elevilor sa elaboreze răspunsuri elaborate 
având in vedere cerințele profesorului. Eseul evaluează în mod ușor abilitatea elevilor de a îmbina 
cunoștințele însușite, de a își exprima opiniile, de a face legături între diferitele noțiuni acumulate oferind 
răspunsuri asupra nivelului de dezvoltare a competentelor elevilor. 

 Activitățile de tip joc transformă evaluarea într-un joc. De exemplu, un joc ar putea cere elevilor să 
răspundă la un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și să le acorde puncte în funcție de 
numărul de răspunsuri corecte. 

Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate distractive și nu „teste”, deci sunt în general un bun 
indicator al abilităților și cunoștințelor. În plus, s-a demonstrat că îmbunătățesc învățarea prin promovarea 
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dezvoltării abilităților non-cognitive, cum ar fi disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea 
problemelor.  

Activitățile de tip joc pot fi utilizate, atunci când doriți să vă implicați și să vă provocați elevii într-
un mod netradițional. Elevii se bucură să concureze cu colegii lor în acest proces de evaluare prin joc. 

Quizlet și Kahoot sunt două aplicații populare pe care profesorii le pot folosi pentru a crea jocuri 
interactive de învățare cu ritm rapid. Quizlet permite crearea unui set cartonașe online pentru învățarea 
termenilor și definițiilor, în timp ce cu Kahoot se poate elabora teste captivante în care elevii să obțină 
puncte, dacă răspund rapid și corect. De asemenea există multe alte aplicații, cum ar fi GimKit, Formative 
și Plickers, care pot adăuga o secvență de joc în clasă si contribuie la evaluarea formativă. 

Un forum de discuții online organizat în jurul unui subiect este o modalitate excelentă de ai ajuta pe 
elevii să se evalueze și stimulează interesul pentru învățare. În această activitate, elevilor li se oferă o 
întrebare de gândire critică bazată pe o lecție sau o lectură și li se cere să reflecteze asupra acestora. 
Răspunsurile lor sunt postate pe un forum și colegilor lor au șansa de a le răspunde. Această metodă este 
utilă atunci când dorim ca elevii să interacționeze, să comunice și să colaboreze ca parte a procesului de 
învățare, verificând în același timp înțelegerea subiectului propus. Aceste activități pot fi create pe o 
platformă externă precum ActiveBoard, Padlet, etc. Se stabilesc obiective de participare și linii directoare 
care să explice standardele acceptabile pentru postare (respectați-vă pe ceilalți, evitați limbajul neplăcut 
sau criticile personale etc.). Profesorul ar trebui să revizuiască postările în mod regulat și să ofere feedback 
constructiv sau îndrumări participanților. 

Evaluările online sunt o parte esențială a învățării online și trebuie efectuate cu același nivel de grijă 
și rigoare pe care îl utilizăm la crearea activităților de învățare. Vestea bună este că nu trebuie să devenim 
specializați în programare pentru a construi evaluări online. Există multe instrumente software care permit 
generarea de sarcini atractive pentru elevi. Pentru o evaluare eficientă trebuie să alegem metode de 
evaluare si instrumente care se pliază pe nevoile elevilor și pe rezultatele pe care dorim să le obținem.  

 

567

https://quizlet.com/
https://kahoot.com/


 
EVALUAREA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BUNEA ELENA 

 
 Evaluarea, a fost și este un moment foarte important în actul educațional prestat la toate nivelurile 

de vârstă și formele de învățământ. Evaluarea relevă nivelul de achiziții al elevului și este baza stabilirii 
parcursului educațional al acestuia în ceea ce privește proiectare și stabilirea obiectivelor lecțiilor de către 
professor. 

 Nivelul preșcolar reprezintă baza piramidei educaționale, locul de unde pornesc achizițiile cele mai 
importante din educația formală. Dacă evaluarea se face constant, coerent și corect, atunci planificarea ” 
pașilor” de urmat în planificarea activităților, vor fi realiști și naturali. 

 Experiența pe care suntem nevoiți să o trăim este și ca să înţelegem că tehnologiile intrate cu mult 
timp în viața noastră, sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat, cu precădere la vârsta 
preșcolară. Provocarea pentru profesori și implicit pentru educatori este să se îndepărteze de noțiunea de 
evaluare ca document Word ( fișe, teste, etc) – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  

Adaptarea metodelor și strategiilor cunoscute și aplicate în forma de învățământ ”face to face” în 
evaluare, este greaoie și implică multă cunoaștere a noii tehnologii, dorință de dezvoltare profesională, 
pasiune și studiu din partea educatorilor pentru a putea transpune totul în mediul online. 

Activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, 
în urma ”trecerii” la învățământul online, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau 
chiar imposibilă pentru cei mai mici și chiar pentru cadrele dicatice și mai ales pentru părinți. Totuși, părinții 
au primit sarcini și sprijin de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru 
o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și 
cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe 
preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele fiecăruia. 
Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu 
activități interactive, cântecele, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil 
sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mult mai important decât toate metodele selectate, este 
obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori dar 
și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea 
emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de învățământ on line. Educatorii au 
îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, 
pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

 În ceea ce privește evaluarea, în online și nu numai, am constatat că accentul nu trebuie pus atât pe 
evaluare și notare, cât pe procesul de învățare, propunându-i sarcini mai puține și adaptate pe înțelesul 
copiilor, unora cu caracter personalizat, pe dezvoltarea personală, individuală, și adaptabilitatea la condițiile 
actuale. 

Așadar, evaluarea nu mai este atât de punctuală, ci este un prilej de a învăța copilul să se autoevalueze 
și să se autodepășească pe sine, și nu în competiție cu ceilalți. 
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EVALUAREA ONLINE LA GRĂDINIȚĂ 

 
PROF PT ÎNV PREȘCOLAR BUNEA LUBIANA 

 
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 

către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei. Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” 
deoarece provoacă o schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, 
trebuie să provoace schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a 
deprinderilor sale mentale. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, 
învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, 6 performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final 
într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: - Stabilirea scopurilor pedagogice, prin 
prisma comportamentului dezirabil al elevilor, - Proiectarea şi executarea programului de realizare a 
scopurilor propuse, - Măsurarea rezultatelor aplicării programei, - Evaluarea rezultatelor. A evalua 
înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – 
învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, nu vizează doar 
preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii 
didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât 
de utile au fost metodele folosite în timpul predării. Deşi toate cadrele didactice se încred în onestitatea lor 
în ceea ce priveşte evaluarea, după cum observa G de Landsheere (1975), un profesor trebuie mereu să ştie 
ce succes a avut actul didactic pe care îl organizează. Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate 
afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile 
proprii de învăţare, interesele copiilor. În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a 
supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte 
aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă. În concluzie, evaluarea nu realizează doar o 
simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul care le-a produs. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 
cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 
deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 
profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 
tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, 
o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a 
pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în 
ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățareevaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

 PROFESOR BUNTA ANA 
 

 In zilele noastre invatamantul online poate sa reprezinte atat pentru profesori cat si pentru 

elevi o adevarata provocare. Acest lucru se datoreaza faptului ca ambele parti nu sunt obisnuite cu 

invatamantul online. 

 În mare parte formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale-probe orale, probe scrise, 

probe practice si metode complementare (moderne)-observarea sistematică a comportamentului, referatul 

sau eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Acestea pot avea loc pe Skype, platformele Zoom, 

Microsoft Teams, etc. Skype si Zoom au o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 

de participanți.  

 Pentru probele orale se poate folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 

pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul 

la o întrebare sau o lecție învățată. Astfel, elevul este incurajat si invata sa se exprime intr-un mod spontan 

si cursiv. 

 Alte instrumente care pot sa fie folosite sunt: Wordwall - se gasesc mai multe tipuri de activitati 

potrivite pentru evaluare; Google Jamboard; Google Classroom - se pot corecta temele si poate fi oferit 

fiecarui elev un feedback; Google Forms-permite includerea unor materiale video. 

 Chiar daca tehnologia ne ofera o multitudine de variante de ales cel mai important lucru este ca 

profesorul sa se faca inteles elevilor. Astfel, aceasta metoda le poate stimula creativitatea si ii poate pregati 

pentru un viitor tehnologizat… 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
REALIZAT DE: PROF. BURLACU MIORITA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE ALECSANDRI,, - BRAILA 
 
 Trecerea ȋn ȋnvăţământul on line ne-a introdus brusc, pe noi toţi educatori- elevi ȋntr-un univers cu 

reguli neştiute. Vorbind din punctul meu de vedere, al profesorului, pot spune că nu a fost uşor. Ne-am 
trezit peste noapte tastând pe telefon mesaje pentru elevi. Dintr-o dată deveneam destul de apropiaţi, pentru 
că trebuia să comunicăm altfel decât o făceam de la catedră. Istoricul acestor lectii ţinute de la distanţă a 
fost pentru cei mai mulţi profesori astfel:  

WhatsApp, Zoom, GoogleClassroom/G Suite. Modalităţile de evaluare s-au schimbat şi ele. 
Iată ȋn continuare câteva dintre acestea: 
 
 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 
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• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
 Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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EVALUAREA ONLINE - PROVOCARE PENTRU ELEV ȘI PROFESOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BURLACU SIMONA MARICELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA HOMOCEA, JUDEȚUL VRANCEA 
 
În condițiile învățării la distanță, și în condițiile în care și anul școlar care tocmai a început se află sub 

semnul multor incertitudini, întrebarea la care se caută răspunsuri este Cum se poate adapta evaluarea la 
mediul online? 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activitatea de învățare.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 
cumulativă. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei în activitatea didactică. Există o multitudine de 
astfel de metode, dar nu sunt întotdeauna ușor de folosit de cadrele didactice sau de elevi. 

 Școala la care activez folosește pentru învățarea online platformele oferite de G- Suite. Dacă eu, ca 
și cadru didactic, autodidact de când mă știu, am căutat să mă informez pentru a folosi optim orice metodă 
pentru a face învățarea plăcută, în ceea ce privește elevul, lucrurile au decurs mai anevoios. Mă refer aici 
în special la cazul meu, acela de învățător la clasa pregătitoare. Suntem in perioada de acomodare, e greu 
pentru ei, e greu pentru mine, dar cel mai greu este pentru părinții și bunicii care stau la butoane.  

Metodele de evaluare folosite la clasa mea sunt diverse și dintre acestea aș vrea să amintesc: 
1.  Google Classroom aici discut cu elevii prin Meet, corectez temele și pot oferi 
feedback direct fiecărui elev. Tot aici pot evalua modul în care elevii mei și-au însușit din tainele 

cititului. În cadrul întâlnirilor putem face și probe practice la Arte vizuale și abilități practice. 
2. Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, exerciții de 

corespondență, completarea unor tabele, sau pot fi enunțate diverse sarcini folosind post-it-uri virtuale.  
3. Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a 
obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste 

scrise. Acesta permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material pentru 
elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online la clasa mea este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
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mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate și provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Nici unul din instrumentele de mai sus nu poate înlocui cu succes metodele complete de evaluare, fie 
ele tradiționale sau moderne. Nu se poate face observarea sistematică a comportamentului elevului, 
autoevaluarea, iar evaluarea pe bază de chestionare sau temă nu poate fi corectă, deoarece nu se poate 
verifica identitatea celui care oferă răspunsuri.  

Pentru ca rezultatele evaluării să-ți permită să măsori nivelul real al cunoștințelor, trebuie ca evaluarea 
să fie completă, continuă și, mai ales, corectă, făcută cu un scop precis. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BUȘTIUC CORINA LIOARA 

ȘCOALA GMNAZIALĂ NR. 30, TIMIȘOARA 
 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student.  
 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 

elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare.  
Evaluarea trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale: să fie continuă, completă și corectă. 
Etapele evaluării 
 Evaluarea cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
În literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În cadrul instruirii asistate de calculator, materialul de învățământ trebuie regândit, trebuie concepute 

și scrise mai multe versiune de soft educațional, trebuie testate pe mai multe serii de subiecți și apoi pot fi 
desprinse concluzii privitoare la eficiența softului respectiv. 

 ”Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere.”  

Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am fost nevoiți să ne adaptăm din mers noii situații și să 
trecem desfășurarea activității în online. Am folosit, cu success, aplicația Skype în întâlnirile cu elevii. A 
fost interesant pentru toată lumea. Pentru teme și material, am folosit platforma educațională Edmodo. 

După o perioadă de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt 
suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul 
on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. 

Pentru probele orale poate fi folosită comunicarea video-audio unu la unu 
Probele scrise sunt mai dificile. Dacă nu sunt pregătite teste cu corectare imediată, lucrurile sunt mai 

complicate. Elevii trebuie să completeze testul, apoi trebuie să-l trimită spre cadrul didactic spre 
corectare…pe platformă…..Classroom, Edmodo etc sau prin e-mail…. 

Probele practice pot fi folosite pentru evaluare doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  
  

576



BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

 

577

https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf


 
EVALUATION IN ONLINE AND TRADITIONAL LEARNING 

 
BUȘU ADRIAN-FLORIN 

CAROL I NATIONAL COLLEGE, CRAIOVA 
 
These days, online courses/training have become extremely popular, as more and more institutes and 

companies are offering courses online. However, despite the popularity of online education, vast groups of 
people consciously stay away from such methods, mostly due to misconception. At the same time, despite 
the rising popularity of online courses, traditional (classroom) training is fighting back and trying to adopt 
newer means of retaining learners' interest. There are always two sides of a coin. For some individuals, 
online training is more appropriate, while for others classroom training is the preferred delivery method. In 
addition, evaluation needs to take in consideration the particularities of online teaching and traditional 
teaching, to the purpose of identifying in an accurate manner the level of students’ performance.  

The era of online education means that your ability to obtain higher education is just a mouse click 
away. Online education is one of the best options for those who want to get a degree and work at the same 
time. Within the past ten years, online education and internet training has provided many people with a new 
incentive to learn. 

Online education saves time, money, and offers new opportunities to those who may have never had 
it in the past. It may truly be the wave of the future. Helping students to succeed in both education and 
career aspirations, online education is fast becoming a convenient, but credible educational tool of the 
modern era. Online education usually provides an opportunity for lecturers and students to interact with 
one another through an online portal or video conferencing software. With the use of such online meeting 
software as Talks Meetings, it is easier to hold or attend classes online from anywhere at any time. The 
platform not only allows students to enjoy live streaming of full HD and crystal clear audio classes, but 
also gives them the opportunity to attend lessons with minimal distractions. Teachers can also take 
advantage of screen sharing feature to easily begin their lessons by using the software. 

 When it comes to discipline and motivation, traditional education does have an advantage in the eyes 
of many. The structured schedule of attending class a handful of times per week and having routine face-
to-face interactions with instructors can help keep students on task. Students in traditional, on-campus 
settings have more opportunities to be reminded of upcoming assignments, which can help if you tend to 
get involved in large, time-consuming assignments. 

Despite technological advances, traditional education is still the better option for those who thrive on 
face-to-face communication. Seeing and interacting with your instructors on a regular basis can be 
motivating for some — it is a little easier to go the extra mile if you know your instructor is likeable and 
invested in your education. Traditionally, in-class settings may also offer more opportunities for spur-of-
the-moment questioning or interesting tangents that may help a concept “click” in the minds of students. 

Attending a physical class not only allows students to have a one-on-one experience with the teacher, 
but also exposes them to practical skills that can be beneficial to their future career. In essence, each of 
these learning options comes with its fair share of challenges. It is all about finding an option that works 
best for your education needs. The traditional brick-and-mortar college or school is a great option for those 
looking for face-to-face communication. It makes it possible for students to have direct engagements with 
instructors and students. With this mode of learning, students are capable of having detailed discussions, 
asking lots of questions and covering many concepts in one topic. That will, in the long run, improve student 
performance and competence in the field of specialization. 

Students who are not in a position to attend classes in person can, through the benefit of online classes, 
improve the quality of their education and even earn a degree. Students who live far from any institute of 
higher education, who would otherwise not have had the opportunity to go to college, can attend a college 
online and expose themselves to an entirely different world. In either situation, evaluation is an essential 
component of the teaching process. 

To conclude, both online and traditional educational institutions offer their own unique advantages. 
They equally come with their own set of challenges and evaluation techniques. This means that any student 
wishing to enroll for any degree program must weigh between online vs traditional education benefits. A 
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student can look at it from the perspective of flexibility, affordability, practicality and discipline of taking 
classes. It is upon the student to decide which education system, between online and traditional, is worth 
choosing. It is all about getting practical skills on a given field of career or expertise. The online system of 
education can work better for some students, while for others the traditional on-campus education is the 
best for pursuing degree course.  
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PROIECT DE LECŢIE 
  

PROPUNĂTOR: PROF. INV. PRIMAR IOANA BUTOI 
 
UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala „Vasile 

Alecsandri”Braila 
CLASA: CP A  
ARIA CURRICULARĂ: Arte 

DISCIPLINA: Muzica si miscare 
UNITATEA DE INVATARE: Jucăriile 
TIPUL LECTIEI: evaluare  
SUBIECTUL: Cantarea instrumentala- Cântarea cu acompaniament de jucării muzicale  
SCOPUL: Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în colectiv, cu 

acompaniament de jucării muzicale. 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală; 
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber; 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare; 
3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea 

cântecelor; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 O1 : - să execute corect exerciţiile de respiraţie, de dicţie, ritmice şi de tactarea duratei sunetelor 

muzicale; 
 O2 : - să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizarea vocilor; 
 O3 : - să interpreteze cântecele în cor; 
 O4 : - să asocieze textul cântecelor interpretate cu mişcări sugestive corespunzătoare, în ritmul 

melodiei; 
 O5 : - să se acompanieze corect cu ajutorul jucăriilor muzicale;  
 O6: - să audieze „Simfonia jucariilor”, Haydn/Motzart si „Recompense”, Tam-Tam 2000  
 
STRATEGII DIDACTICE: 
a) Resurse procedurale:  
 1. Metode şi procedee didactice: 
 - conversaţia, explicaţia, exerciţiul muzical, jocul muzical, demonstraţia cu ajutorul înregistrărilor 

audio-vizuale; 
 2.Forma de organizare: 
 - frontal. 
b) Resurse materiale: 
I. fişă de lucru individuala, imagini pentru susţinerea exerciţiilor de cultură vocala, jucării muzicale: 

maracas, tamburină, tobiţe, alte obiecte din casa utilizate ca jucarii muzicale de acompaniament; linguri, 
betisoare din lemn, creioane, dispozitiv pentru taiat branza, cutii umplute cu seminte, etc. 

II. înregistrări audio-video: Simfonia jucariilor, (fragmente), melodii, momente muzicale si 
metodice 

c) Resurse temporale: 20 minute 
d) Resurse umane: 23 elevi 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Marian Palade, Dorin Şcheiul: „Hai la joac-afară!” – culegere de cântece, jocuri şi numărători 

muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici”, Editura „George Tofan”, Suceava, 2006; 
2. Calin Iepure, Razvan Curcubata, Bogdan Vaida, Captiveaza-ti elevii online mai ceva ca in clasa!, 

Editura Sell Ification 
3. Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru clasa I, 2013;  
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SCENARIUL DIDACTIC 
Nr. 
crt. 

Momente
le lecţiei 

Ob.  
 

Conţinutul 
ştiinţific 
detaliat 

Strategii didactice Evaluar
e  Metode 

şi 
procedee 

Mijloace de învăţământ Forma 
de 
organiz
are 

 
1. 

 
Moment 
organizat
oric 

 
 
O1 

1. Pre
gătesc laptopul 
și materialul 
pentru lecție. 
2. De
schid sesiunea și 
accept invitatiile 
copiilor. 
 

 
 
 
Conversa
ţia  

  
 
 
Frontal  

 
 

 
2. 

 
Discuţii 
pregătito
are 

 
O1 

 

Conversaţie 
introductivă: 
Ne salutăm pe 
melodia “Buna 
dimineata!” 
Le voi spune ca 
au cantat bine si 
au voci foarte 
frumoase. 
 

 
Conversa
ţia  

Cd –ul Edu Mures, CP 
 Lectia „Cine sunt eu?” 

 
Frontal  

 
Capacita
tea de a 
răspunde 
la 
întrebări 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

Exerciţii 
de 
cultură 
vocală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O2 

Conversaţie:  
- Se propune 
efectuarea de 
exerciții de 
respirație. 
I. Exerciţii de 
respiraţie: 
1. „Baloane de 
sapun” 
2. „Elefantul” 
3. „Iepurasul” 
4. „Respiratie 
profunda” 
5. „Ursuletul” 
 

 
Exerciţiul 
muzical 
Explicaţi
a 
  
Demonstr
aţia 
 
 
Jocul 
didactic 
muzical 

 
 
https://www.suntparinte.ro/exercitii-de-
respiratie#prettyPhoto[gallery]/0/ 
 
 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

Capacita
tea de a 
executa 
corect 
exerciţiil
e de 
respiraţi
e cerute 
Capacita
tea de a 
respecta 
regulilor 
de joc 

 
 

O2 

II. Exerciţii 
muzicale:  
Fiecare exerciţiu 
se va pronunţa 
mai întâi rar, 
apoi din ce în ce 
mai rapid – 
ritmul poate fi 
accelerat de trei-
patru ori pe 
silabe deschise: 
1. Ma 
me mi mo mu 
(doimi) 
2. Ta 
te ti to tu 
(patrimi) 
3. Ba 
be bi bo bu 
(optimi) 
  

 
Exerciţiul 
muzical 
 
Explicaţi
a 
 
Demonstr
aţia  
 
 

 
https://timtim-
timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2012-
2013/Metodica%20activitatilor%20didactice/Moraru_Daniela_
exercitiile_muzicale.pdf 

 
Frontal  
 
 
 
 
 

 
Capacita
tea de 
pronunţa
re clară, 
sincroniz
ată în 
grup, a 
cuvintel
or, 
indiferen
t de 
ritmul 
recitării 

 
 

O3 

III. Exerciţii 
ritmice cu 
acompaniamen
t de jucarii 
muzicale 
confectionate la 
ora de AVAP. 
De pe Cd Edu se 
va repeta 
cantecul cu 
versurile: 
Eu sunt un măr 
frumos 
Și sunt foarte 
sănătos. 
Alege-mă pe 
mine 

 
Exerciţiul 
muzical 
 
Explicaţi
a 
 
Demonstr
aţia  
 
 
 

 
Jucării muzicale 
https://www.youtube.com/watch?v=ywWxerTIh9s 
 
Cd –ul Edu Mures, CP 
 Lectia „Povestea marului” 

 
 
Frontal 
 

 
Capacita
tea de 
tacta 
corect şi 
sincroniz
at  
duratele 
sunetelor 
muzicale 
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Ca mereu să te 
simți bine! 
Pere, prune, 
morcovi dulci,  
Struguri aromați 
și nuci. (bis) 
(pe melodia 
„Ceata lui 
Pițigoi”, 
compozitor: 
Nelu Ionescu)  
 
 

 
 

O3 

IV. Exerciţii de 
improvizaţii 
muzicale 
insotite de 
jucarii 
confectionate 
de ei, acasa: 
pahare umplute 
cu apa si lovite 
cu un betisor- 
xilofon, elastice 
asezate pe cutii 
de diferite 
marimi si atinse 
cu mana - 
chitara, tobe din 
pahare acoperite 
cu hartie si 
legate la gura cu 
elastice. 
Joc muzical - 
„Catalogul” : 
Desfăşurarea 
jocului: câte un 
elev îşi spune 
numele după o 
melodie 
improvizată de 
el, iar clasa in 
răspunde pe 
aceeaşi melodie.  
Exemple: 
1. elev: „Pe mine 
mă cheamă….”; 
clasa: „Pe tine te 
cheamă…” 

 
Exerciţiul 
muzical 
 
Demonstr
aţia  

 
https://www.youtube.com/watch?v=A75iUepBFf8 
jucarii muzicale 

 
 Frontal 

Capacita
tea de 
improviz
are 
muzicală 
Capacita
tea de 
redare a 
unui 
fragment 
melodic  

5.  Anunţare
a temei şi 
a 
obiectivel
or 

 
 
 

Ii voi anunta pe 
copii ca vor 
repeta cântecele 
pe care le-au 
învăţat, cu 
acompaniament 
de jucării 
muzicale, cu 
ajutorul 
pozitivului 
muzical. 
  

 
 
Expunere
a  

  
 
Frontal 
 

Capacita
tea de 
concentr
are a 
atenţiei 
şi de 
receptare 
a 
mesajulu
i oral 

6.  
 
 
 
 
 
 

Evaluare
a 
cunoştinţ
elor şi 
deprinde
rilor 
dobândit
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O4 

 
 

O5 

 
 
 
 
 
 

- Pentru început, 
vor audia un 
fragment din 
„Simfonia 
jucariilor”, 
J.Haydn/L.Moz
art 
 
-Li se vor 
explica 
miscarile pe 
care le vor 
executa copiii 
atunci cand pe 
fragmentul 
audiat se vor 
acompania: cu 
foi de hartie, 
tobite, jucarii de 

 
Exerciţiul  

https://www.youtube.com/watch?v=o3i9wI9kvUY 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wiCvGDdRO-I 

 
Individ
ual + 
frontal 

Capacita
tea de 
recunoaş
tere a 
timpilor 
de 
intrare în 
ritmul 
cerut 
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suflat – (paie de 
baut), maracase 
din linguri 
asezate cu 
partea concava 
spate la spate, 
etc., claves 
(doua creioane), 
taietorul de 
branza, etc. 
A. Ele
vii se vor 
acompania 
executand 
miscarile 
invatate. 
 
 

 
7. 

 
Obţinere
a 
performa
nţei 
 
 

O4 
 
 

O5 

Elevii vor repeta 
cantecul „Fuga 
jucariilor” 
intervenind 
fiecare cu 
jucariile 
muzicale dupa 
cum li se va 
explica 
executand si 
miscari sugerate 
de textul 
cantecului. 
1. Cei 
care si-au 
confectionat 
chitare pe partea 
de inceput; 
2. Cei 
care si-au 
confectionat 
jucarii muzicale 
din cutii cu 
seminte, vor 
intra pe prima 
strofa; 
3. Cei 
care si-au 
confectionat 
tobe si cei care 
folosesc 
instrumentul de 
taiat branza si o 
lingurita, pe 
refren. 
 
 
 

 
 
Conversa
ţia 
 
 
Explicaţi
a 
Demonstr
aţia 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GlLOIX-iVmc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wiCvGDdRO-I 

 
Frontal 
 

 
Capacita
tea de 
concentr
are a 
atenţiei 
Proba 
practica 

8. Încheiere
a 
activităţii 

 
O6 

* Se vor face 
aprecieri asupra 
modului de 
participare a 
elevilor la 
activitate, 
evidenţiind pe 
toti elevii.  
Drept 
recompensa, 
elevii vor primi 
auditia melodiei 
„Recompense”, 
Tam-Tam 2000, 
pe ritmul careia 
se vor 
acompania cu 
jucaria muzicala 
preferata, 
executand si 
miscari sugerate 
de ritm. 
 

 
Conversa
ţia  
Jocul 
muzical 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo8dP6VZuxE 
 

 
Frontal 
 

Capacita
tea de a 
trăi 
satisfacţi
a 
împliniri
i  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR:  

BUTOI-JIANU IULIANA ROXANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 ,,ELENA DONICI CANTACUZINO” – 

PUCIOASA, DAMBOVIȚA 
 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ chiar și în condițiile învățării 

online, când întregul act didactic trebuie adaptat la instrumente noi, la strategii inovatoare de abordare a 

procesului de predare-învățare-evaluare. 

O aplicație foarte utilă prin intermediul căreia se poate realiza evaluarea elevilor, aplicând metoda 

portofoliului, este Padlet. Aceasta este o aplicație online care permite utilizatorilor să creeze un portofoliu 

digital care să conțină diverse resurse: de la materiale informative, la hărți, filme, link-uri, înregistrări, 

fotografii ș.a.  

Ceea ce este mai interesant este faptul că Padlet permite foarte bine lucrul colaborativ, astfel încât 

fiecare elev al clasei poate participa la realizarea unui portofoliu comun, poate vizualiza toate materialele 

postate de către colegi și poate aprecia munca celorlalți, oferind feed-back. Din punctul meu de vedere, 

aplicația Padlet poate fi folosită ca instrument de evaluare la toate disciplinele, dar se pliază cel mai bine 

pentru orele de științe ale naturii, geografie, istorie, chiar si limba română. 

Un alt instrument util care permite o evaluare obiectivă este aplicația Kahoot, o platformă gratuită de 

învățare bazată foarte mult pe joc și tehnologie educațională. Cu ajutorul Kahoot, cadrul didactic poate 

lucra direct pe platformă un test/ quizz sau poate importa unul gata realizat pe care să îl distribuie elevilor 

spre rezolvare. Tot cadrul didactic este cel care decide forma de rezolvare a testului – sub forma unei 

competiții/ a unui concurs la care să participe toți elevii în același timp, sau sub formă unui test pe care 

elevii să îl rezolve în ritmul propriu.  

Kahoot permite o evaluare obiectivă a conținuturilor abordate atât în cadrul orelor de matematică, cât 

și în cadrul celorlalte discipline pentru că oferă cadrelor didactice posibilitatea de a stabili tipuri diferite de 

itemi, de la itemi cu alegere multiplă, la itemi de tipul adevărat-fals, dar și itemi de tip semi-obiectivi, cu 

răspuns scurt. 
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INSTRUMENTE ŞI METODE DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: BUTURUGA ALEXANDRA 
 
 Cum evaluăm elevii în mediul online? Sunt eficiente sau nu metodele de evaluare online? Evaluarea 

online reflectă înţelegerea şi nivelul de efort al elevilor? Acestea sunt o parte din întrebările pe care cadrul 
didactic şi le adresează. În condiţiile actuale, procesul de evaluare reprezintă o provocare pentru toţi 
participanţii la procesul instructiv-educativ. 

 În rândurile ce urmează, voi realiza un scurt inventar cu câteva aplicaţii, metode şi platforme utilizate 
de cadrele didactice pentru a realiza evaluarea online. 

1. Evaluarea prin proiect 
 Este o metodă de evaluare sistematică care poate furniza informaţii preţioase cu privire la 

competenţele elevilor. Tema proiectului poate fi propusă de profesor sau elevi. Elevii trebuie să îşi 
stabilească obiective, să cerceteze, să proceseze materialul, să realizeze o formă finală a proiectului şi să îl 
prezinte. În urma prezentării, elevul primeşte feedback de la profesor şi colegi. Această metodă de evaluare 
este foarte îndrăgită de elevi. 

2. Observarea sistematică 
 Este o metodă ce oferă profesorului o serie de informaţii cu privire la competenţele, abilităţile, 

atitudinile deţinute de elev. Această metodă este eficientă dar mare consumatoare de timp. 
3. Google Forms  
 Este o aplicaţie gratuită oferită de Google cu ajutorul căreia cadrele didactice pot realiza probe de 

evaluare ce cuprind itemi cu răspunsuri multiple, itemi cu răspunsuri închise şi deschise.  
4. Wordwall 
 Cu ajutorul aplicaţiei wordwall, cadrul didactic poate realiza diferite activităţi interactive, ca: roata 

provocărilor, anagrame, cărţi de joc. Aceată aplicaţie este potrivită elevilor din învăţământul primar, elevii 
fiind foarte încântaţi de activităţile realizate cu ajutorul aplicaţiei. 

5. Liveworksheets 
 Cu ajutorul acestei aplicaţii, cadrele didactice pot transforma fişele de evaluare tradiţionale în fişe 

de evaluare interactive. Folosirea acestei aplicaţii prezintă un mare avantaj, şi anume, autocorectarea fişei 
de lucru.  

În concluzie, există o mare varietate de metode şi tehnici cu ajutorul cărora cadrele didactice pot 
evalua online. Aceştia trebuie să selecteze aplicaţiile şi metodele care se potrivesc cel mai bine elevilor 
evaluaţi.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
EDUCATOARE: BUZAS ILDIKO-KATALIN 

INSTITUȚIA: LIT. HORVATH JANOS-G.P.P. NR. 4 MARGHITA 
 
”Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată.Învățământul on-line deschide 
posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de 
platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de 
învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, 
traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de 
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este 
închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate. Angajamentele 
noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță. 
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi Premium, o 
experimentează cu succes. În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem 
printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare.  

 Există, categoric, câteva avantaje ale predării online- economia de timp. Sunt, însă, diferenţe de care 
trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, 
este o provocare! Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Menționez un aspect important – 
Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această perioadă de predare on-line, elemente de 
comunicare interumane care se pot pierde. 

 Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților 
grupului de elevi, este o adevărată provocare. Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, 
astfel cât să trecem cu bine peste acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial 
pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii 
nu sunt în măsură să pună întrebări. 

 Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii apreciază comunicarea 
cu profesorul si relația continuă pe care o oferă această metodă modernă de predare-învățare. Obiectivul 
principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației 
pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între 
colaborare și competiție școlară. 
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UTILIZAREA FIȘELOR DE LUCRU CU LIMITA DE TIMP PENTRU 

EVALUAREA ONLINE A CUNOȘTINȚELOR DE VOCABULAR ȘI GRAMATICA 
LA LIMBA ENGLEZA 

 
PROF. SIMONA BUZEA 

 
Anul 2020 a adus / impus, din păcate pe o cale nedorită, o serie de schimbări pentru învățământul 

mondial. Acestea erau, de ceva vreme, necesare. În unele țări se încerca, de câțiva ani, să se implementeze 
metode și tehnici de predare și evaluare online, nu doar pentru învățământul la distanță, ci și pentru cel față 
în față. Odată cu progresul tehnologic în zona mijloacelor de comunicare la distanță precum și în contextul 
în care internetul a devenit atât de răspândit, învățământul tradițional ajunsese să fie tot mai puțin atractiv 
pentru elevi. Profesorii se găseau tot mai frecvent în fața unor provocări ce țineau de menținerea unui nivel 
optim al motivației în rândul elevilor. De aceea, orele clasice au fost presărate cu materiale preluate de pe 
internet, elevilor au început să li se atribuie sarcini de lucru individual folosind tehnologia actuală. Ceea ce 
lipsea însă, era evaluarea online. 

Cadrele didactice au beneficiat de foarte puțină formare în acest sens, am putea spune că majoritatea 
celor care au încercat să implementeze astfel de tehnici, erau autodidacte. Însă pe partea de evaluare online, 
pandemia ne-a prins nepregătiți. Forțați de împrejurări conștientizăm faptul că modalitățile de evaluare 
clasice nu mai sunt suficiente. Devine tot mai evident că evaluarea trebuie să fie atât cantitativă, cât și 
calitativă. Poate, mai ales calitativă. Să nu uităm că elevii trebuie să fie dispuși să muncească mai mult 
pentru a înțelege ceea ce li s-a predat online, în condițiile în care pot exista piedici legate de funcționarea 
dispozitivelor sau a conexiunii la internet. Și atunci, profesorul trebuie să înțeleagă faptul că este preferabil, 
pentru durabilitatea achizițiilor elevilor, ca volumul materialului predat să fie ajustat, și, în consecință, și 
ceea ce se evaluează ori felul în care se evaluează să fie adaptat. 

Evaluarea online are avantajul că, de cele mai multe ori, este atractivă pentru elevi. Ea permite 
profesorilor să găsească soluții avantajoase de ambele părți. 

Probabil temerea cea mai mare a evaluatorilor este legată de validitatea rezultatelor. Cum elevii sunt 
la distanță, este dificil (dacă nu imposibil) să te asiguri că aceștia nu găsesc metode să trișeze. De aceea, 
evaluarea online trebuie să combine metode diferite. Pe lângă teste, alte metode pot fi interviurile, 
dezbaterile, dialogurile programate, proiectele, etc. 

Pentru profesorii de limba engleză, când vine vorba despre evaluarea achizițiilor de vocabular și 
gramatică, un sprijin real, gratuit, găsesc pe site-ul liveworksheets.com. 

Liveworksheets face posibilă transformarea fișelor printabile în fișe rezolvabile online, având 
opțiunea de afișare a punctajului (și explicarea greșelilor) sau, cea de trimitere a testului rezolvat către 
profesor.  

Cadrul didactic trebuie să își facă un cont pe site pentru a putea beneficia de toate facilitățile puse la 
dispoziție. Fără cont, pot fi accesate fișe pe diverse teme, postate de cadre didactice din intreaga lume. Site-
ul încurajează publicarea, în regim deschis oricărei persoane, a materialelor didactice. Fără cont ele pot fi 
trasmise elevilor prin link-uri. Odată înregistrat, profesorul poate să descarce in format .pdf multe dintre 
fișe (depinde de permisiunea acordată de autorul fișei), în limita a 10/ zi, poate asocia fișele cu Whatsapp, 
Google Meet, Microsoft Teams. Pe lângă multitudinea de fișe puse la dispoziție pe site, există posibilitatea 
creării de fișe proprii folosindu-te de indicațiile din contul personal. 

O altă opțiune interesantă o reprezintă posibilitatea de organizare a fișelor în caiete de lucru pe clase 
(nu mai mult de 10 caiete a 120 de pagini și 100 de elevi înregistrați, în versiunea gratuită). Aceste caiete 
pot fi atribuite elevilor, ei rezolvă sarcinile de lucru, primesc rezultatele, și în același timp, acestea sunt 
vizibile și profesorului, care poate monitoriza astfel ritmul de lucru sau nivelul de achiziții ale elevilor, 
pentru a lua măsuri de remediere din timp.  

Pe parcursul orelor, ca antrenament (fixare de cunoștințe) sau ca mijloc de evaluare, fișele pot fi 
adaptate cerințelor cadrului didactic. Posibilitatea de a seta o limită de timp și excluderea opțiunii de afișare 
a rezultatelor reduce din riscul ca elevii să colaboreze la rezolvarea fișei-test. Fiecare se va concentra pe 
rezolvarea ei, nu vor fi siguri de corectitudinea soluțiilor, iar timpul nu le va permite să caute ajutor în altă 

587



parte. La expirarea timpului de lucru, fișa se va închide și elevul va fi invitat să trimită răspunsurile către 
profesor. Acesta le va găsi în căsuța poștală din aplicație (nu are legătură cu altă poștă elecronică personală). 

Cum toate lucrurile minunate au și mici scăpări, este important ca profesorul să verifice fișa prin 
rezolvarea ei, înainte de a o administra elevilor ca test. Există, cei drept extrem de rare, unele greșeli de 
auto-evaluare, cauzate de erori de ortografiere a soluțiilor de către creatorii fișelor. Aplicația corectează 
luând în calcul ceea ce a fost introdus ca fiind răspuns corect în barem. De asemenea, elevii trebuie informați 
referitor la importanța scrierii corecte, a literelor majuscule, a semnelor de punctuație, a folosirii corecte a 
apostrofului la formele scurte. Uneori, forma lungă, de altfel corectă, nu este acceptată, deși în cerință nu 
este menționat faptul că se acceptă doar forme scurte. Așadar, înainte de administrarea testului, merită 
petrecut ceva timp verificând fișa de lucru. Apoi, munca profesorului este mult ușurată, opțiunea de 
corectare automată afișându-i rezultatele tuturor elevilor săi. 

Cele de mai sus prezintă doar una dintre resursele pentru evaluare online disponibile gratuit pentru 
cadrele didactice. Numeroase altele vin în sprijinul acestora, dar, repet, pentru o corectă evaluare, este 
obligatorie folosirea unei combinații de tehnici și metode.  

 
 
 

588



 
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR CĂCIULĂ CAMELIA-MARIA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-CÂMPULUNG/ARGEȘ 
 
 Metodele de predare si evaluare online reprezinta un subiect de mare interes in aceste momente. 

Sistemul de invatamant trece printr-o perioada cruciala de schimbare, iar mediul virtual este singura 
platforma prin care profesorii pot continua predarea lecțiilor. Situația actuala a avut un impact semnificativ 
asupra învatămantului atât in România cat si in restul lumii. Resursele online au devenit aproape 
indispensabile în predare, învatare si evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele 
convenționale de predare/evaluare având din ce in ce mai mult o alternativă viabila. Aplicațiile online sunt 
mult mai complexe, accesibile si variate, astfel cei care învată pot accesa de acasă resursele necesare, doar 
cu câteva click-uri. 

 Dezvoltarea tehnologiei, informației si comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a 
învăta. Astfel putem observa ca ne îndreptam spre o revoluție in educație; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoașterii, isi pierde mult din pregnanță. Invățarea este orientată către persoană, 
permitând elevilor/să-și aleagă conținutul si instrumentele corespunzătoare propriilor interese. Modul de 
învatare tradițional a devenit greu de gestionat in comparație cu învatamantul online. Putem spune ca acest 
tip de resurse reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne. 

 Procesul online este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ invatare 
/evaluare. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.Cateva din aceste alegeri sunt; 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii care se ofera elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Deșiînvatamantul prin intermediul resursele online prezintă numeroase avantaje fată de învătământul 
tradițional, putem afirma faptul ca nu intotdeauna metodele de virtuae sunt cele mai eficiente. Este evident 
faptul ca numarul utilizatorilor de resurse online este in ascensiune iar odată cu aceștia si calitatea 
învațămantului crește. Putem remarca de asemenea valențele benefice pe care internetul le are in predarea, 
invatarea sau evaluarea disciplinelor școlare si faptul ca nu mai exista multe domenii in care resursele online 
sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. Invătamantul de tip virtual câștiga teren 
in fata celui tradițional iar elevii aproape ca asociază internetul cu un veritabil profesor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
*Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

 PROF. CĂLESCU MIRELA LENUȚA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI, TIMIȘ  
 

 Evaluarea didactică este un proces care se desfășoară între profesor și elev. Evaluarea poate să fie de 

mai multe tipuri și să se defășoare prin variate probe.  

 O dată cu apariția învățământului on-line, profesorii au fost nevoiți să caute și să învețe aplicații 

pentru predarea – evaluarea elevilor în acest mod. În clasele primare, pentru activitățile de predare, 

învățătorii folosesc filmulețe video de pe internet, prezentări, dar și întâlniri on-line, desfășurate cu ajutorul 

aplicațiilor, unde elevul se conectează, își încarcă activitatea și realizează evaluarea.  

 Pe lângă activitatea zilnică, profesorul trebuie să fie pregătit pentru adaptarea la diverse contexte, să 

trezească atitudini și emoții, să construiască caractere.  

 Varietatea aplicațiilor privind învățământul online este foarte mare, dar vreau să amintesc doar câteva 

dintre ele, folosite de mine și care mă ajută foarte mult, iar elevii se descurcă minunat folosindu-le:  

- Google Classroom : elevii și profesorii au nevoie de adrese de email, se pot adăuga materii și 

profesorii aferenți disciplinelor, există o evidență a activităților desfășurate, se pot realiza teste și 

chestionare pentru evaluarea elevilor; 

- Google Meet : ajută la desfășurarea cursurilor on-line, la o bună comunicare directă; 

- Kahoot : se pot realiza diferite sarcini, exerciții, chiar teste ; 

-Wordwall: profesorul reașizează jocuri, concursuri animate, preferatele elevilor mei.  

- Jamboard : aplicație cu proprietățile unei table 

 

 Din punctul meu de vedere, elementele care au funcționat, și funcționează bine în învățământul la 

distanță, dar se pot folosi și în cadrul învățământului tradițional, sunt :  

- implicarea elevilor în organizarea procesului de învățare interactiv; 

- folosirea materialelor de pe internet, alături de manualele digitale; 

- studierea și aplicarea bunelor practici ale altor cadre didactice; 

- punerea accentului pe procesul de învățare, cu sarcini mai puține și pe înțelesul elevilor; 

- implicarea mai accentuată a părinților.  
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 MODALITATI DE EVALUARE ON-LINE IN CICLUL PRIMAR 

 
 PROF. INV. PRIMAR CALIN CORINA 

 ŞCOALA GIMN. B. V. ANANIA, LOC GLAVILE, JUD VALCEA 
 
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul 
este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este 
modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Evaluarea joacă un rol important în procesul de 
învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 
Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru 
a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei 
evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă 
într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. 
Evaluarea online a crescut în popularitatea în special din luna martie a acestui an, când pandemia a schimbat 
modul de predare cât şi de evaluare . 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau 
un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent: utilizarea comunicării 
prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; 
alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu 
răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii.  

 Un avantaj al învățământului online îl reprezintă în schimb transparența: Acum părinții pot vedea 
cum se desfășoară o oră, pot chiar lua parte la ea, pot vedea care este limbajul folosit de profesor și felul în 
care gestionează anumite probleme delicate, conflicte apărute între copii. Pot să vadă și să aprecieze care 
este nivelul copilul lui față de nivelul clasei, pot vedea dacă copilul se confruntă cu probleme la anumite 
materii sau subiecte, și nu în ultimul rând, pot învăța și ei de la profesori. Un om care toata viața a lucrat cu 
copii, de multe ori știe cum sa gestioneze situațiile de conflict, cum să se facă înțeles de către copii, cum să 
le explice. În calitate de părinți, putem să învățăm de la profesori. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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 COMPUTERUL ÎN EVALUARE 

 
PROF. CĂLIN MARIANA,  

LICEUL AGRICOL „DR. C. ANGELESCU”,  
BUZĂU 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate în 

contextual actual, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: 
iniţială, continuă şi sumativă. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Câteva dintre instrumentele ușor de 
utilizat în activitatea didactică sunt: Google Classroom, care include și Google Meet, gratuit; pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev etc.; Google Jamboard, table virtual, pe care se pot 
adăuga notițe și se pot vizualiza informații scurte, esențiale, Google Forms (permite conceperea unor 
formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un 
eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul poate să includă imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflecție pentru elev. De asemenea, elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori cât mai buni. 
Se pot include și explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. Kahoot – prin care elevii pot construi ei înșiși itemi, Wordwall 
– platform ce include șabloane de jocuri diverse, pentru o gamă largă de activități potrivite pentru evaluare. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. 

Avantajele utilizării computerelor în procesul de evaluare sunt: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi 
în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea 
loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Dintre dezavantajele examinării online enumerăm: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, 
accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; cunoştinţe informatice suplimentare; limitările în 
construcția și corectarea itemilor deschiși etc.  

Prin urmare, evaluarea online este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind necesară 
atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în societatea 
informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor de 
inteligenţă artificială, de testare adaptivă etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a răspunsurilor 
la itemi deschiși. 

Cea mai frecventă formă a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot 
presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 
Exemple de platforme pe care se pot concepe teste sunt: Quizizz, Liveworksheets, Socrative etc. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Pentru testarea computerizată însă, itemii sunt construiți altfel față de o testare obișnuită, ţinând cont 
de posibilităţile pe care le oferă platformele, de posibilitatea de a reveni asupra răspunsurilor etc. și poate 
fi încadrat în una dintre următoarele categorii:o variantă de răspuns corectă; mai multe variante de răspuns 
corecte, toate sau niciunul; răspuns liber - acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece 
astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu; răspuns scurt – introducerea 
unor cuvinte omise, numere; expresii de tip adevărat/fals; evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante 
de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru 
fiecare variant; variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 
corect sau incorrect; ordonare de elemente – ce presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine 
corectă; asociere de elemente – din coloane (din dreapta /din coloana din stânga). 
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Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 
itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

Dar, indiferent de părerile pro sau contra utilizării computerelor în evaluare, o concluzie se impune: 
oricât de performantă este o aplicație, aceasta nu poate înlocui pe deplin evaluarea clasică, tradițională. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROF. CĂLIN MIRELA CRISTINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA-OLT 
 
Știm cu toții că societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-

se cu diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale 
ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 
Metodologia aprobată de Ministerul Educației stabilește obligativitatea desfășurării cursurilor la distanță 
prin intermediul diferitelor instrumente și platforme online și permite evaluarea elevilor în această perioadă 
și înregistrarea notelor în catalog.  

În toată această perioadă, cand cursurile au fost suspendate, în ceea ce priveste eficiența învățării de 
la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, 
fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. 
Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu 
activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil 
sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul 
interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul.  

În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 
învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea învățării. 
O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipper classroom, când elevii studiază singuri, pe 
baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din timp și rezolvând activitățile, 
iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își consolidează cunoștințele. În învățământul 
tradițional, metoda utilizată a căpătat denumirea de clasa inversată. De regulă, profesorii expediau din timp 
elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de pe YouTube, filmate de profesori sau de alte persoane, de 
asemenea trimiterea unui tutorial audio sau video cu demonstrația conținutului la disciplină predată etc. 
Apoi erau organizate conectări online - după ce elevii au primit materialul și tutorialele - pentru verificare 
prin chestionar oral a înțelegerii și fixarea exercițiilor de lucru. Profesorii verificau sarcinile propuse 
elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca 
scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă 
de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a 
tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel 
mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează 
independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi 
pe tot parcursul vieţii). Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de 
evaluare care pot fi enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate si furnizarea de feedback imediat. 
 
Opţiunile de evaluare online: Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau 

de către o persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt 
în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe 
marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de 
ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile 
online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; participarea la discuţii online;eseuri; 
publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;quiz-uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi 
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jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online (cu carte deschisă, 
structurate, cronometrate). 

Astfel, cadrele didactice au menționat că comunicarea lor de bază cu elevii a avut loc la început pe 
email și telefon, grupurile de Messenger și chat-uri, create încă cu mult timp înainte de criză. Treptat au 
fost învățate un șir de instrumente de învățare de la distanță, printre care cele mai menționate de respondenți 
au fost: platformele online Zoom, Google Classroom, Moodle; Messenger/Viber/WatsUp; YouTube; video 
înregistrat; Skype; Email; Blog; Facebook live; WhatsApp; Google Forum, ASQ, Discord, Teste 
interactive, Manuale digitale interactive etc. Astfel, acestea pot fi completate cu produse și procese 
specifice societății cunoașterii bazate pe elemente inovative tehnologice (cloud computing, aplicații și baze 
de date distribuite, tehnologiile mobile) la fel ca și pe elemente inovative conceptuale, aplicabile (analiză 
și diseminare, platforme colaborative, web 2.0, web 3.0 și derivate ale noțiunii).  

Tipurile de activități de învățare de la distanță organizate de către cadrele didactice au fost: lecții 
online, sarcini individuale, teste –; lecturi ghidate, proiecte educaționale ; E-portofolii, precum și altele 
(video materiale, teste online, povestiri scurte, rezolvarea de probleme, prezentări audio, mesaje 
motivaționale, comunicări orale și scrise, compuneri, lucrul cu manualul și alte materiale, excursii ghidate 
online, lucrări practice, studii individuale. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea 
ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar 
trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia 
şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi 
evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a 
evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate 
măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Concluzie: Cadre didactice au accentuat că în procesul de organizare a învățării de la distanță s-au 
adaptat treptat condițiilor specifice create de criză. Ei au învățat să comunice mai eficient și să relaționeze 
mai bine cu elevii, cultivând încrederea în forțele elevilor. Pentru majoritatea, însă, școala online, chiar de 
la începutul pandemiei, a fost un moment dificil, care a provocat tensiune și frustrare, venită pe neașteptate. 
Respondenții au menționat că nu au fost pregătiți pentru gestionarea crizei, au avut puține resurse și 
instrumente digitale pentru a se adapta. Dar cel mai mult cadrele didactice, precum și elevii, părinții și 
managerii școlari au fost autodidacți, au învățat din experiența proprie, au studiat mai multe materiale și 
instrumente digitale, au comunicat activ cu colegii și au aplicat bunele practici, adaptate la particularitățile 
de vârstă, la condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță.  

În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat demersurile de 
predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care includ nu doar 
însușirea de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor instrumente adecvate, 
practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, managementul eficient al timpului și al 
resurselor, alternarea activităților frontale cu cele individuale, valorizarea învățământului personalizat. 
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EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL 

DE ARTĂ 
 

 PROF. CALOMFIRESCU OZANA 
 
 Constituindu-se o excepție de la învățământul de masă sau dacă vreți ca o completare, învățământul 

vocațional are caracteristici aparte cu așteptări specifice și obiective adaptate. Așadar evaluarea pentru acest 
tip de învățământ capătă valențe speciale, iar în contextul învățării online, aceasta suferă adaptabilități 
multiple. 

 Factori care nu existau în predarea fizică influențează acum semnificativ acest tip de predare-
evaluare online. Iată câteva exemple: viteza fluxului de internet, calitatea difuzoarelor, acordajul 
instrumentelor (care depinde exclusiv de elev și/ sau părinte), zgomotul adiacent, performanța 
instrumentelor etc. Pentru educarea auzului, ca o primă condiție este nevoie ca nimic și nimeni să nu se 
interpună între emițător și ascultător. Această condiție nu mai poate fi respectată, mai mult chiar, factorii 
perturbatori sunt mai mulți și mai imprevizibili. Cu siguranță în predarea on line nu se mai poate vorbi de 
emulația care se crea în cadrul orelor între elev și profesor, uneori se pierd elemente de frazare, dinamică 
și chiar de tehnică iar explicațiile profesorului se reduc de cele mai multe ori doar la respectarea ritmică și 
intonațională. Fără doar și poate satisfacția elevului se diminuează în acest tip de învățare iar profesorul va 
apela des la resursele deținute deja de către elev pentru dezvoltarea laturii emoționale. Deosebit de dificilă 
devine predarea online atunci când vorbim despre elevii începători care descifrează tainele cântatului 
instrumental. Uneori aceștia nu înțeleg explicațiile profesorului, acesta ar trebui să intervină cu exemple, 
ajutând fizic componente ale corpului elevului: (ridicarea cotului, curbarea unui deget, împingerea aerului 
folosind diafragma, etc) însă acest lucru nu mai este posibil, profesorul bazându-se exclusiv pe puterea de 
întelegere și de autocontrol a elevului. 

 Membrii ansamblurilor instrumentale sau vocale nu se pot întâlni în predarea online deoarece în 
execuția simultană vor exista decalaje ritmice în primul rand, intonaționale, etc. iar conducătorul (dirijorul) 
nu poate controla actul artistic. Pentru această categorie, soluția este studiul individual și ascultările 
individuale, iar rolul dirijorului este diminuat considerabil. Cât despre acompaniamentul instrumental 
acesta se va auzi cu întârzieri mari, suprapunerea fiind imposibilă. 

 Aspectele punctate scot în evidență imperfecțiunile acestui tip de învățare și pun în lumină vocația 
dascălilor în ciuda tuturor obstacolelor.  

 În contextul prezentat, evaluarea elevilor se face diferit, respectând însă standardele existente. 
Evaluarea inițială se poate face prin citirea la prima vedere a unui text muzical care să conțină cât mai multe 
aspecte prezentate în anii anteriori pentru a stabili nivelul de la care se poate pleca, sau se pot formula itemi 
măsurabili, sau evaluarea se poate face oral, după imaginația profesorului și posibilitățile acestuia de 
transmitere digitalizată. Această evaluare este absolut necesară mai ales în situația în care profesorul nu 
mai lucrase cu acel elev/elevi. După încheierea evaluării, profesorul trebuie să analizeze împreună cu elevul 
părțile bune și pe cele mai puțin bune pentru a cădea de comun acord cu privire la pașii ulteriori și pentru a 
fixa ținte reale.  

 La evaluarea pe tot parcursului semestrului/ anului profesorul va ține cont de progresul realizat, de 
cunoștințele acumulate, de implicarea și perseverența elevului. Concursurile câștigate de elev pot fi un bun 
indicator pentru aprecierea de către profesor, dar nu întotdeauna, deoarece acestea nu reflectă mereu nivelul 
elevului. Din fericire, concursurile se pot desfășura și on line, modul de desfășurare depinzând de 
organizatori. 

 În învățământul vocațional, extrem de importante în evoluția și dezvoltarea personală sunt aparițiile 
scenice. Evaluările finale se fac de obicei în fața unui juriu, prin susținerea unui recital în fața acestora, dar 
în evaluarea finală din online recitalul poate suferi bruiaje, deci pot apărea erori în aprecierile profesorilor, 
însă acesta este de preferat să rămână.  

 Fără a epuiza subiectul despre evaluare și fără a susține suficiența opiniilor, consider că trăim într-o 
societate în continuă schimbare și că mai mult ca oricând profesorul trebuie să se adapteze vremurilor și 
tehnicilor apărute, reinventându-se în permanență. 

598



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, CAMPANU DANIELA 

ȘCOALA GIMN. NR. 22 GALAȚI 
 
Drumul lung deschis în predare și evaluare cu diverse tehnologii prin platforme și aplicații disponibile 

online devine un pionerat al învățării. 
Provocarea pentru profesori în evaluarea online constă în faptul că trebuie să-i ajute pe elevi să devină 

autonomi în învățare prin folosirea tehnologiei. Utilizarea media în învățare și evaluare le poate oferi 
elevilor o diversitate de opțiuni, dacă sunt aese corect de către profesor. 

Dezvoltarea creativității manifestată este uimitoare, însă întotdeauna profesorul aderă la natura 
academică a misiunii, adică ce dorește – ca elevii să arate ce știu sau ce au învățat să facă? 

Integrarea tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializareîn predare și evaluare este oportună 
profesorilor mai ales în acestă perioadă devenită exclusiv online. Oportunitățile sunt aproape nelimitate. În 
acest sens se pot enumera metode și tehnici de evaluare în învățământul online, cum ar fi: 

• Google Classroom- platformă agreată de majoritatea școlilor din România pentru predarea și 
evaluarea online. Prin Meet video generat gratuit de platformă se poate realiza învățarea sincron - „față în 
față”- în care feedbackul este oferit direct fiecărui elev în timp real. Învățarea și evaluarea se poate face și 
asincron - studiu individual – elevii devin autonomi în învățare și se pot autoevalua. Se pot corecta teme, 
se poate crea o bancă de dcomentarii pentru cel mai ușor feedback oferit elevilor. 

• Wallwisher aplicație care permite crearea unui „avizier”virtual unde pot fi postate mesaje scurte 
cu text, imagini și legături. Metoda brainstorming poate fi folosită pentru a posta cuvinte și termeni noi, 
adrese de internet utile sau se por face comentarii pe o temă dată. 

• Hot Potatoes – aplicție pentru a crea teste interactive – teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, 
cuvinte încrucișate, ordonare și completare de frazu, ceea ce asigură un feedbak sigur și eficient. 

• Wordwall – permite mai multe tehnici potrivite pentru evaluaare, mai ales la învățământul primar. 
De asemenea, există programe de animație, precum Prezzi, Animaker etc. care permit elevilor 

prealizarea unor prezentări sub formă de filmulețe cu screencast-o-matic. În filmulețe, elevii pot surpinde 
pelângă imaginea de pe interfața divice-ului propriu, cât și vocea proprie. Cea mai bună metodă este cea pe 
casre o vor folosi oamenii. În acest sens, profesorul încurajează elevul să exploreze pentru a deveni autonom 
în învățare. 

Metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online crează o interacțiune umană mai profundă și 
mai semnificativă prin implicarea absolut esențială în contextul online. 

Calitatea educațională este dovedită din produsele elevilor, iar creativitatea ocupă un loc pozitiv în 
condițiile în care tehnologia își permite să o exprime. 
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EVALUAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA  

PENTRU O CATEDRA DE EDUCAȚIE SPECIALA,  
CANALAȘ LILIANA – CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA 

,,ORIZONT”, ORADEA 
 
Școala online trebuie să fie o măsură temporară ce se impune în această perioadă de criză sanitară și 

nu o măsură permanentă pentru realizarea predării–învățării-evaluării în școala românească.  
Învățarea online trebuie să fie complementară învățării față-în-față şi nu să devină o modalitate de 

organizare a sistemului de învățământ în țara noastră.  
Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce 

beneficii enorme în sistemul de educație, însă educația nu se poate face online o perioadă îndelungată, dacă 
se dorește și calitate. 

Această pandemie a determinat pe unii să aprecieze şcoala online ca o soluţie salvatoare a 
învăţământului românesc, ca singura modalitate de modernizare a educaţiei şi o manieră unică de reformare 
a sistemului de învăţământ. Într-adevăr, şcoala online este o soluţie salvatoare de moment, în această 
perioadă de criză economico-sanitară. Digitalizarea în sistemul de învăţământ românesc, însă, după părerea 
mea, trebuie privită ca alternativă în cazuri de criză, sau ca măsură complementară la şcoala faţă în faţă şi 
nu o permanentizare a stilului de predare şi învăţare. Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un 
domeniu în continuă schimbare, care poate aduce beneficii enorme în sistemul de educație, dacă este 
folosită într-un mod eficient și adaptat. 

Ceea ce trebuie să avem în vedere, ca profesori, este că utilizarea unui instrument educațional sau 
utilizarea tehnologiei nu este un scop, este doar un mijloc pentru atingerea obiectivelor. 

Consider că normalitatea sistemului educaţional din România trebuie să se bazeze pe o predare-
învăţare de calitate, pe o evaluare obiectivă, pe fond şi nu pe formă, iar acest lucru se poate realiza prin 
conexiunea afectivă, faţă în faţă, dintre profesor şi elev. 

În condițiile actuale, evaluarea școlară reprezintă o provocare pentru cadrele didactice, dar și pentru 
elevi.  

Este important de reținut faptul că majoritatea metodelor și procedeelor de evaluare utilizate la orele 
față în față sunt transferabile în mediul virtual.  

Evaluarea reprezintă un proces care necesită o reflecție profundă și o planificare a strategiei didactice 
încă de la conceperea activităților de învățare. Stabilirea unei strategii de evaluare de la începutul 
demersului didactic dezvoltă o coerență între activitățile de predare-învățare și metodele de evaluare, în 
consecință asigură validitatea demersului evaluativ pe care ne dorim să îl parcurgem împreună cu elevii. 

Trebuie menționat faptul că majoritatea metodelor și procedeelor de evaluare sunt transferabile la 
distanță.  

Acest lucru se poate realiza astfel: transferând testul tradițional susținut în clasă într-o lucrare scrisă 
susținută acasă pe dispozitivul informatic sau într-un examen individual susținut într-o videoconferință, 
transferând o expunere în fața clasei într-o prezentare individuală înregistrată și postată pe platformă sau 
pe grupul clasei etc. 

Strategia de evaluare presupune efectuarea câtorva pași: 
 consultarea și însușirea planificării calendaristice; 
 definirea obiectivelor de evaluare; 
 determinarea datelor colectate; 
 planificarea modalităților de interpretare a acestor date. 
Evaluarea cunoștințelor elevilor noștri constituie momentul în care culegem informații referitoare la 

competențele lor, dovezi a ceea ce ei au dobândit într-o anumită perioadă. Pentru acest lucru, trebuie vizate 
întâi acele cunoștințe și abilități pe care ne dorim ca elevii noștri să le însușească, respectiv să le 
dobândească.  
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Și în mediul virtual, evaluarea se poate realiza sub forma de test, exercițiu de producere scrisă și 
producere orală. Amintim mai jos câteva instrumente aplicabile în evaluarea la distanță: 

 Pentru testul scris: chestionarele care sunt deja puse la dispoziția profesorilor și a elevilor de către 
diverse platforme, chestionarele concepute de profesori și postate pe platforma școlii, pe un blog sau un 
grup al clasei, quiz-uri; 

 Pentru producerea scrisă: portofoliul digital, proiectul de cercetare, comentarii în scris pe bloguri, 
platforme sau grupul clasei, exerciții interactive disponibile pe diverse site-uri; 

 Pentru producerea orală: videoconferințe, înregistrări audio/video, ora virtuală. 
Totuși ce strategie să abordăm pentru a evita ca elevii să trișeze? Trebuie să avem în vedere setările 

unui chestionar online și să evităm să le aplicăm pe acelea care pun la dispoziție și răspunsurile. Un alt 
aspect de luat în considerare este durata de rezolvare a chestionarului, cu alte cuvinte accesul să fie limitat.  

În cazul în care noi, profesorii, dorim să concepem un chestionar, este bine să ținem cont de 
următoarele aspecte: crearea unor întrebări care să antreneze reflecția personală, solicitarea justificării 
răspunsului ales (dacă aplicăm un chestionar care presupune alegerea variantei corecte). 

Indiferent de metoda de evaluare aplicată este indicat să amintim elevilor înainte de a începe 
evaluarea, reguli și îndatoriri pentru a ne asigura că elevii știu să opereze corect și eficient pe site-urile, 
platformele, resursele recomandate. 
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ÎN ONLINE E ALTFEL 

EVALUAREA CA FORMĂ DE ÎNVĂȚARE 
 

PROF. IRINA CĂPĂȚÎNĂ 
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA 

 
CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE 
Așa cum predarea online se realizează urmărind principii pedagogice adaptate specificului activității 

virtuale, la fel evaluarea trebuie să își reorganizeze obiectivele și formele și să-și selecteze conținuturile. 
Pentru proiectarea unei activități de evaluare online care să formeze competențele esențiale de gândire 
critică și de muncă autonomă, profesorul trebuie să identifice răspunsuri la următoarele întrebări. 

● Care sunt calitățile unei sarcini efciente de evaluare în activitatea online? 
● Cum să concepi sarcini de lucru pentru care Google nu are răspunsuri? 
● În ce mod activitatea online poate crea experiențe de învățare care nu sunt accesibile în scenariul 

față-în-față? 
 Având în vedere aceste aspecte, evaluarea nu se mai poate gândi exclusiv în termenii clasicelor teste 

care să măsoare gradul de însușire a unor cunoștințe, în primul rând, din cauza imposibilității de a 
supraveghea rezolvarea testului. Pentru a identifica progresul și pentru a genera o învățare vizibilă, 
evaluarea online, cel puțin la limba și literatura română trebuie să fie concepută ca activitate implicată direct 
în procesul de predare-învățare. De asemenea, activitățile de evaluare în mediul online trebuie să fie însoțite 
mai mult decât de obicei de instrucțiuni cât mai detaliate și mai clare, inclusiv la nivelul aspectelor tehnice. 
Grila de evaluare atașată sarcinii de lucru este un element obligatoriu, pentru ca elevul să aibă la dispoziție 
nu doar o simpla schemă de punctaj, ci și elementele de conținut și redactare pe care profesorul le va evalua. 

 
POSIBIL EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 
Sarcina de lucru de mai jos a fost administrată unei clase a X-a, profil real, la finalul unității în care 

am analizat particularitățile basmului cult.  
„Haideți să-l mutăm și pe flăcăul ăsta al lui Creangă în online. V-am pregătit un blog, în Google Sites 

– „Blogul lui Harap-Alb”! Ca și el, și voi aveți de trecut o probă. Ca și el, aveți nevoie de o călăuză!! Și, ca 
și Spânul, voi juca eu rolul acesta, pentru că am stabilit că pedagogia negativă dă roade. Chiar dacă vă veți 
pierde și voi capul în rezolvarea sarcinii mele, precum Harap-Alb, veți fi, la finalul ei, niște învingători pe 
care îi așteaptă sigur numai note mari. 

Ce ai de făcut.. 
Pasul 1: alege una din scenele de mai jos: 
* alegerea calului, rătăcirea prin pădure, jurământul de la fântână, casa de aramă, decapitarea lui 

Harap-Alb 
 Pasul 2: imaginează-ți că ești unul din următoarele personaje: calul, Împăratul Verde, 

Împăratul Roș, Sfânta Duminică, Ochilă 
Pasul 3: cu această nouă identitate (și tu ca Harap-Alb), creează un articol, de 300-400 de 

cuvinte, pe care să îl postezi pe blog, pe pagina care corespunde secvenței alese. 
Vei prezenta secvența aleasă, din perspectiva personajului selectat la Pasul 2. 
Vei concepe, așadar, un articol de opinie – vei comenta secvența (de ce s-a întâmplat, cum s-a 

întâmplat, care au fost consecințele), vei formula un punct de vedere pro/contra situației respective, vei face 
aprecieri cu privire la personajele implicate.  

Vei avea grijă ca din articolul tău să reiasă clar publicul căruia i se adresează. Pentru aceasta, îți vei 
adapta tonul și vocabularul. 

Vei folosi cuvinte/ structuri prin care să semnalizezi faptul că textul tău prezintă opinii și nu fapte. 
Articolul tău poate să trateze subiectul din perspectivă psihologică, socială (referitoare la drepturile 

fundamentale), științifică, politică etc. 
Pasul 4: personalizează-ți articolul (imagini, link-uri, reclame) 
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Pasul 5: verifică exprimarea, ortografia (obligatoriu cu diacritice), punctuația, respectarea 
limitei de spațiu. 

Pasul 6: postează-l pe blog, alături de alte contribuții ale colegilor tăi și bucurați-vă împreună 
de rezultatul obținut.  

Pasul 7 (cifră de basm): Spânul se va face cititor de blog și îți va aștepta cu nerăbdare articolul. 
INSTRUCȚIUNI TEHNICE 
Site-ul este un spațiu comun. Te rog să respecți munca celorlalți colegi și să nu modifici cu nimic 

postările lor.  
Articolul tău va fi postat pe pagina corespunzătoare secvenței alese, pe care o vei accesa din partea 

superioară a paginii principale. 
Te sfătuiesc să redactezi textul în Word și să îl inserezi în pagina corespunzătoare scenei alese, 

folosindu-te de butoanele Inserați, respectiv text care se poate restrânge.   
La titlu, ar fi potrivit să treci și numele tău, pe lângă titlul articolului. Mai jos, în link, e un tutorial 

scurt despre cum se folosește opțiunea „Text care se poate restrânge”. 
https://edu.google.com/teacher-center/products/sites/?modal_active=modal-video-iu5ZgBfaLoo  
 
CÂTEVA CONCLUZII DUPĂ TEMĂ 
Așadar, tema a stimulat creativitatea și a încurajat autonomia, prin aceea că elevii au luat singuri 

decizia cu privire la subiectul pe care să îl trateze. A presupus lucrul într-un spațiu colaborativ, ceea ce a 
obligat la respect față de munca celorlalți colegi. De asemenea, sarcina de evaluare a avut și un character 
interdisciplinar, întrucât a solicitat cunoștințe de TIC. În ceea ce privește realizarea competențelor 
disciplinei, acestea au vizat utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje, 
argumentarea în scris a unor opinii, în paralel cu o serie de conținuturi specific precum particularitățile 
basmului cult, construcția personajelor, diferența fapte/opinii, registrele stilistice.
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. CAPRACEA LENUȚA 

G.P.P. NR. 21 IAȘI 
 
Condițiile actuale, ale pandemiei Covid 19, au adus o nouă provocare învățământului românesc, și nu 

numai... De la activitatea didactică ,,față în față″, am trecut la activitatea didactică online, sincron sau 
asincron, în funcție de nivelul învățământului preuniversitar. 

În realizarea activității didactice online ne ajutăm de platforme și aplicații, dar vom urmări atent 
modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Tehnologiile sunt instrumente care trebuie 
aplicate în mod adecvat, cu mare atenție și le putem integra și prin intermediul rețelelor de socializare. 

O caracteristică foarte importantă a utilizării unei platformei, pe care trebuie să o avem în vedere, este 
aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele copiilor pentru că evaluarea are un rol 
important în procesul de învățare, evaluarea sumativă, cât și cea formativă ne oferă informații despre 
progresul obținut de copii și ne ghidează învățarea. 

Dintre platformele și aplicațiile care pot fi utilizate, aș aminti pe următoarele: 
- Platforma Kinderpedia - este un mijloc de comunicare și management pentru școli și grădinițe. 

Această platformă ajută la gestionarea clasei sau grupei de copii și a activităților didactice, dar și pentru 
comunicare și colaborare.  

- Kerpoof este un studio de artă online, unde copiii între 3 și 14 ani își pot folosi  
creativitatea pentru a realiza desene sau clipuri video utilizând animație, presupune creativitate și 

imaginație. Copiii pot crea şi partaja ceea ce au făcut cu prietenii, online. 
- Wordwall – este o platformă educațională care conține mai multe tipuri de activități potrivite 

pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
- Google Classroom - această platformă este utilizată pentru gestiunea și managementul activităților 

didactice corespunzătoare unei clase sau grupe de copii. 
-  Kahoot este o platformă educațională bazată pe joc și tehnologie educațională. 
Folosirea acestui instrument informatic în activitatea cu copiii va avea o incidență în procesul de 

învățare și evaluare, dar și în motivarea copiilor de a-și dezvolta și diversifica modalitățile de învățare. 
- Evaluareinteractiva.ro este platformă suport în cadrul proiectului concurs Vox  
Libris, precum și platformă suport pentru Concursul interdisciplinar cu participare internațională 

Discovery. 
- Zoom - este lider în comunicațiile video moderne, cu o platformă cloud ușor și fiabilă pentru 

întâlniri video și audio în sălile de clasă. 
În învățământul preșcolar este recomandată activitatea didactică online să se desfășoare asincron 

deoarece copilul mic, cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani, nu trebuie să petreacă mai mult de o oră în fața 
ecranelor tv sau a altor device-uri. Evaluarea online a preșcolarilor se poate realiza prin convorbiri discuții 
pe platforme de tip Zoom, pe Evaluareinteractiva.ro sau prin realizarea de desene pe Kerpoof și poate fi 
realizată doar în prezența și cu ajutorul unui părinte. 

Fiecare cadru didactic, în funcție de nivelul la care predă, poate folosi una din platformele prezentate, 
dar are în vedere ca aceasta să fie accesibilă nivelului de vârstă al copiilor din clasă sau grupă, dar și construirea, 
administrarea testelor și raportarea rezultatelor să se realizeze în timp real. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN 

INVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. CAPRAR ELENA-MARIA – RELIGIE ORTODOXA 
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRANCUSI”-DEJ 

 
 Alături de predare si învăţare, evaluarea este o parte importantă a procesului de învaţământ.Ea are ca 

scop identificarea şi măsurarea obiectivelor atinse si eficientizarea procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse iniţial, formulate în 
programele şcolare. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-şi dovedi nivelul 
de pregătire. 

 Prin platformele si aplicaţiile disponibile on-line, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare şi evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va imbunătăţi 
pedagogia folosită. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenţie şi în mod adecvat. Provocarea pentru 
profesori este să se îndepărteze de noţiunea de evaluare ca document Word, adică de la simpla înlocuire a 
unei bucăţi de hârtie cu un document electronic, şi să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să 
devină autonomi în învăţare. 

 Învăţarea şi evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opţiuni. 
Elevilor le place acest lucru, creativitatea manifestată fiind uluitoare. Dar foarte important este să avem în 
vedere natura misiunii, adică ce dorim ca elevii să ne arate că ştiu sau au învăţat să facă. 

 Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnologiei prin intermediul reţelelor de socializare în 
evaluare au mai multe alegeri. Dintre acestea enumerăm câteva: 

1.Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii pe Meet video. Pot fi corectate temele si poate fi 
oferit feedback direct fiecărui elev. 

2.Google Jamboard este un mod de vizualizare facil al unor răspunsuri scurte, toţi elevii pot vedea 
toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3.Google Forms, permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obţine feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar si pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecţie pentru elevi. 

4.Wordwall oferă mai multe tipuri de activităţi potrivite pentru evaluare, mai ales in invăţămantul 
primar. 

5.Kahoot: baza pedagogică a acestei aplicaţii este că elevii devin “profesori”, construind ei inşişi 
itemi de teste. 

 Sunt multe programe de animaţie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, 
Animaker si altele. Elevii pot realiza filmuleţe cu screencast-o-matic in care să surprindă atât imaginea de 
pe interfaţa device-ului propriu, cât si vocea proprie. 

 În evaluarea on-line, implicarea este esenţiala iar instrumentele trebuie să creeze o interacţiune 
umană mai profundă şi mai semnificativă. Rezultatele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calităţii 
educaţionale, iar creativitatea pe care tehnologia permite să o exprimi este ceva despre care profesorii din 
diferite colţuri ale lumii vorbesc in sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CARACONCEA CRISTINA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informații despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esențială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanței evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exercițiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experiența învățării. Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi administrare. 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, 
monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările 
pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru 
evaluare; ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării 
materialelor de evaluare şi resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor 
elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; 
dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 
nostru stil de predare este pus sub semnul întrebării. 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
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înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Exemple de platforme de evaluare: 
- https://www.kidibot.ro/despre-kidibot/ 
- https://padlet.com/dashboard# 
- https://create.kahoot.it/ 
- https://quizizz.com/admin (este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor 

avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă 
sau computer) 

- https://wordwall.net/myactivities# (o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru 
elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.  

- https://quizlet.com/latest# (o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste) 
- https://learningapps.org/display?v=pipfcmcwt20 (o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de 

lucru, activități interactive, teste etc) 
- en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes ( Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot 

crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor 
libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de 
împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și 
JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, 
care va compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate.) 

O metodă de evaluare didactică modernă și eficace, este și cea care constă în elaborarea unui test de 
evaluare folosind Google Forms (formulare Google), trimiterea testului către elevi spre rezolvare, remiterea 
lor către profesor și corectarea acestora folosind aplicația Flubaroo. Testele elaborate pot conține o 
diversitate de tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, 
casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante, dată, oră. 

Prin prezentarea acestei metode rapide și moderne de evaluare online se parcurg următorii pași: 
1. elaborarea unui test de evaluare utilizând formularele din Google Drive; 
2. trimiterea testului către elevi prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+, sau prin furnizarea link-

ului la care se află testul; 
3. rezolvarea testului de către elevi și remiterea acestuia către profesor; 
4. corectarea testelor într-un timp foarte scurt, folosind aplicația Flubaroo. 
Se va ține cont de următoarele recomandări: 
• Este obligatoriu ca una din întrebări să fie pentru identificarea elevului (ex. Numele și prenumele 

elevului); 
• Se recomandă a nu se vor folosi întrebări cu răspuns deschis, pentru a putea face evaluarea testului 

cu calculatorul, utilizând aplicația Flubaroo. 
• Răspunsurile corecte la toate întrebările vor fi date de către profesor. Răspunsul corect va fi utilizat 

ca reper în evaluare pentru răspunsurile elevilor. 
Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 
 profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul; 
 profesorul câștigă timp pentru că, corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului; 
 notele obținute pot fi trecute în catalog imediat; 
 un test poate fi folosit la mai multe clase de același nivel, mai mulți ani la rând; 
 profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără pericolul de 

a copia unii de la alții); 
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https://www.kidibot.ro/despre-kidibot/
https://padlet.com/dashboard
https://create.kahoot.it/
https://quizizz.com/admin
https://wordwall.net/myactivities
https://quizlet.com/latest
https://learningapps.org/display?v=pipfcmcwt20
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes


Indiferent de metoda de evaluare aplicată este indicat să amintim elevilor înainte de a începe 
evaluarea, reguli și îndatoriri pentru a ne asigura că elevii știu să opereze corect și eficient pe site-urile, 
platformele, resursele recomandate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. CARADAN ADINA- MIOARA 

C.Ș.E.I. ,,ORIZONT” ORADEA 
 
Învățământul online impune regândirea materialului de predat, conceperea materialului astfel încât să 

se plieze la activitatea din mediul virtual și la realizarea eficace de evaluare. Pe lângă avantaje: primirea 
materialului în spațiul comfortabil de acasă, folosirea, cu ușurință, de materiale postate pe diferite 
platforme, YouTube pentru a facilita învățarea etc, comunicarea online oferă și multe dezavantaje: 
conexiune slabă, dificultăți în folosirea mijloacelor de comunicare etc.  

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

În aceste momente de încercare în învățământ prin comunicarea doar din mediul online, evaluarea 
trebuie făcută pentru continuitate cu scopul de a monitoriza progresul elevului, nivelul lui de înțelegere a 
materialului predat.  

Oricare ar fi calea prin care școala/ cadrul didactic reușește să-și implice elevii, pe termen mai lung, 
în învățarea online, întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă pentru că de rezultatele ei depinde modul în care profesorul 
își va contura următorul material de predat. 

Procesul de evaluare al mediului educațional este complex. De asemenea, evaluarea joacă un rol 
important în educația școlară. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele 
întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Structura procesului de evaluare analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea (colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente), măsurarea 
(acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de 
performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În 
general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, 
în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații) și notarea (acțiunea cadrului 
didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului 
lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini). 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În învățământul special, alegerea formei de evaluare depinde foarte mult de nivelul de vârstă al 

elevului, de diagnosticul psihopedagogic, de ritmul de lucru al elevului și de mulți alți factori. Învățământul 
online este o provocare atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. 

În oricare dintre formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de 
verificare/ chestionarului etc trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: 
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cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. Testele/ chestionarele 
trebuie să fie valide, obiective și fidele. 

Pentru probele orale se poate folosi, mai ușor, în învățarea online, comunicarea video-audio, situație 
în care evaluatul poate să expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line în învățământul special.  
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
În evaluare ne orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm 

în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată 
caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfașoară într-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire, este sinonima cu noțiunea de control al cunostințelor; tinde să informeze 
și personalul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra eficienței 
activității didactice; își asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare și de învățare, 
de intervenție formativă; evaluarea devine un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului învățării, 
în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia; evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte 
formulate; 

 „Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe 
un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

 Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se 
regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre 
parteneri să conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile 
celuilalt pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

În învățământul special, evaluarea orală online aduce aprecierea unor rezultate de diverse tipuri 
(cunoştinţe, capacităţi, abilităţi), conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de 
instruire sau a activităţii didactice; reglarea oportună a procesului de predare-învăţare; elaborarea unor 
programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor cu 
C.E.S. etc. 

Evaluarea scolara trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze 
autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea concepție statică, bazată pe control, examinare, sancțiune 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. CARAGUI RAMONA LAVINIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BARSEȘTI, TARGU-JIU, GORJ 
 
 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

 Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Conform Strategiei naționale de dezvoltare a societății 
informaționale “Moldova Digitală 2020” (Hotărâre de Guvern, nr. 857 din 31.10.2013) principalele 
obiective specifice de integrare TIC în educație vizează: formarea competențelor digitale la absolvenții 
instituțiilor de învățământ pentru a activa într-o societate informațională; optimizarea curriculumului TIC 
în învățământul superior, elaborarea standardelor educaționale de competențe digitale, compatibile cu 
practicile europene; extinderea schemei de certificare a abilităților digitale în școli și universități, elaborarea 
cursurilor în format electronic pentru facilitarea accesului la studii și aplicații; prevederea în planurile de 
finanțare a instituțiilor de învățământ a mijloacelor financiare distincte destinate procurării de echipamente 
și soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor oferi studenților manuale multimedia, suporturile didactice 
elaborate de profesori notorii în domeniu. Integrarea resurselor TIC în educație poate contribui la creșterea 
performanțelor academice doar în condițiile, în care studenții posedă cunoștințe de utilizare a calculatorului. 
Astfel, planurile de învățământ ale programelor de studii superioare la ciclul I, oferite de universitate, conțin 
disciplina Tehnologii Informaționale de Comunicare, în cadrul căreia studenții obțin competențele digitale 
de bază. Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 
interacțiune cu studenții și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea 
creșterii calității procesului de predare-evaluare în cadrul universității se acordată o atenție deosebită 
familiarizării profesorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora 
de a utiliza calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe 
utilizarea platformei educaționale USDC. Prin utilizarea platformei de e-learning se obține o unealtă 
valoroasă care poate ulterior îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor 
privitoare la performanțele studenților. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă 
pentru colaborare on-line și pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea 
facilă cu studenții. O funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în preîntâmpinarea unei 
nevoi viitoare - este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele studenților. Evaluarea 
joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații 
despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de 
certificare și rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul studenților, 
profesorilor, cursurilor sau ale 4 instituțiilor. Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite 
administrarea unor volume mari de notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a 
metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, 
se bazează pe verificarea: - orală (expunerea liberă a studentului, conversația, chestionarea orală, interviul); 
- scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, 
portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, 
de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților practice desfășurate de studenți; - 
testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 
informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare 
care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de 
răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor studenților; - evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces 
deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. În acest ghid este 
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prezentat rolul platformei educaționale în îmbunătățirea calității procesului de evaluare on-line a 
competențelor academice.  

PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ. INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 Platforma educațională USDC a fost lansată în anul 2009 în rezultatul colaborării cu Institutul de 

Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), având la bază softul open source Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment), Pe lângă faptul că oferă posibilități de a lucra în grupuri prin 
instrumente de colaborare care sunt foarte simplu de folosit.  

 Există posibilitatea ca împreună cu studenții să se creeze și editeze documente de tip Wiki 
(documente editabile în grupuri), să se testeze diferite idei sau moduri de abordare a unor referate sau să 
organizeze dezbateri, platforma educaționala USDC pune la dispoziție diferite instrumente de evaluare, 
care ajută la construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate 
nevoilor de astăzi. Testul reprezintă o unitate logică de activitate pe platforma Moodle, poate cea mai 
importantă unitate pentru notarea cunoștințelor studenților în mod obiectivă. Testul trebuie privit sau înțeles 
ca o unitate structurată de itemi, de același mod de prezentare pe ecran sau de prezentare eterogenă, prin 
care se urmărește evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cunoștințe sau abilități. Din perspectiva 
platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea ușoară a parametrilor de aplicare 
cum ar fi numărul de itemi, modul 5 de extragere a itemilor, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, 
cadența întrebărilor, dreptul de revenire sau nu asupra răspunsurilor, aplicarea sau nu a penalităților, 
valoarea penalităților aplicate, rularea testului de mai multe ori, intervalul minim de timp dintre două rulări, 
momentul activării, momentul opririi, etc. Acești parametri determină rezultate diferite cu același set de 
întrebări aplicat în instanțe diferite (valori diferite ale parametrilor amintiți) la același colectiv evaluat. 
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR - CARANDA GHEORGHIȚA 

ȘC. GIMN. ,,PROF.NICOLAE CARANDA ,,GLOGOVA  
 
 De când a fost anunțată închiderea școlilor, am știut că suntem într-un punct în care vor începe 

provocările. Derularea lecțiilor on-line este diferită, nu se mai desfășoară ca în clasă, deoarece nu se pot 
prezenta materialele didactice într-o manieră accesibilă, nu poți vedea elevii față în față în orice moment. 
De asemenea, aflându-se în mediul familial le este distrasă ușor atenția de diferite zgomote sau de frați mai 
mici, ceea ce face ca actul didactic să fie îngreunat. Orice schimbare ar apărea în viața noastră și indiferent 
de forma pe care o ia învăţământul românesc, calculatorul nu va înlocui niciodată acțiunea profesorului. 

Trăim iată un experiment forțat în care încercăm să amplificăm avantajele școlii online, ale utilizării 
computerelor a platformelor de învățare și comunicare și să minimizăm pe cât posibil efectele negative, 
lipsa interacțiunii directe între profesori și elevi. 

Sistemul de învățământ a fost luat prin surprindere și a încercat să facă față cu succes acestei încercări. 
Atât profesorii cât și elevii au trebuit să se descurce în această perioadă, apelând la tot felul de metode și 
formule inovative și creative. 

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în 
predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a internetului a determinat diversificarea ofertei 
educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

-posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
-monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
-evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
-furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate 
răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării 
online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” 
(„adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, 
asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip 
chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi 
provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp 
creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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EDUCAȚIA MUZICALĂ ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MIRELA MARIANA CARASTOIAN 

 
 În noul context mondial multe lucruri, obiceiuri în jurul nostru și în viețile noastre s-au schimbat. 

Oamenii sunt supuși unor transformări, treptate și necesare, cărora trebuie să li se adapteze din mers. O 
categorie foarte importantă a acestor oameni o reprezintă cadrele didactice, a căror activitate se mută din 
mediul real, față în față, în mediul virtual, pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp. Aceasta 
reprezintă o mare provocare pentru toți cei implicați în procesul de învățământ, copii, părinți, dar mai ales 
pentru cadrele didactice.  

 Provocarea acestora constă în dezvoltarea unor competențe digitale superioare într-un timp scurt, 
adaptarea metodelor, mijloacelor de învățământ, a conținuturilor la mediul online, crearea de resurse 
educaționale adaptate pe niveluri de vârstă. În acest sens cadrele didactice urmează cursuri de formare 
pentru inițierea în utilizarea platformelor digitale pe care le vor folosi în activitățile zilnice cu copiii. De 
asemenea, profesorii își adaptează conținuturile ce urmează a fi predate la mediul online, elaborează fișe 
de lucru, teste online, ceea ce presupune cunoașterea utilizării diferitelor aplicații și programe și alocarea 
unor segmente mult mai mari de timp pregătirii activităților didactice.  

 În învățământul preșcolar provocarea este cu atât mai mare cu cât desfășurarea activităților zilnice 
pe care educatoarea le propune, depinde în cea mai mare măsură de implicarea și ajutorul părinților. Astfel 
că, aceștia trebuie să fie prezenți lângă copii pentru a-i supraveghea și ajuta în realizarea sarcinilor de lucru. 
Cadrul didactic are permanent în vedere alegerea unor activități ce presupun utilizarea unor materiale 
digitale accesibile copiilor de pe dispozitivele pe care părinții le dețin, dar și utilizarea unor materiale 
concrete, uzuale ce pot fi ușor achiziționate sau pe care copiii le au, de obicei, la îndemână.  

În cazul evaluării inițiale, pot spune faptul că aceasta nu poate fi în totalitate obiectivă, întrucât copiii 
își desfășoară activitatea în cadrul familiei și uneori ajutorul părinților este sesizabil în activitățile și 
lucrările acestora. Cu toate acestea, cadrul didactic poate aduna informații suficiente pentru proiectarea 
activității viitoare. Un domeniu aparte îl reprezintă educația muzicală și realizarea unei evaluări eficiente 
în mediul online. În continuare voi prezenta o activitate de educație muzicală din cadrul evaluării inițiale, 
desfășurată în mediul virtual. Precizez faptul că am folosit aplicația WhatsApp ca și mijloc de comunicare 
cu părinții și copiii. 

Activitatea s-a numit ”Cântă și bate ca mine!”, un joc ritmic ce a avut ca scop evaluarea capacității 
de interpretare vocală cu acompaniament ritmic realizat cu ajutorul pseudoinstrumentelor. Activitatea a 
presupus următoarele etape: 

o Educatoarea a transmis părinților, prin mesaje scrise, sarcinile de lucru pentru copii;  
s-a ales cântecul ”Melc, melc codobelc”; s-au făcut precizări cu privire la obiectele ce pot fi folosite 

pentru realizarea acompaniamentului ritmic: obiecte casnice, jucării muzicale, etc.; s-au acordat îndrumări 
metodice; 

o Cadrul didactic a transmis pe whatsapp un mesaj video în care a prezentat tema activității și a 
interpretat cântecului ”Melc, melc codobelc” cu acompaniament ritmic realizat prin lovirea a două linguri; 
pentru copiii care nu cunosc linia melodică și versurile s-a atașat un link youtube;  

o Părinții au trimis înregistrări audio și video cu preșcolarii interpretând linia melodică cu 
acompaniament ritmic; 

o Educatoarea a transmis aprecieri tuturor copiilor printr-un mesaj audio. 
La final am acordat punctaje, după cum urmează: 
 Marcarea corectă a timpilor, folosind pseudoinstrumente, în timpul interpretării vocale – 5 puncte 
 Sincronizarea acompanierii ritmice cu interpretarea vocală – 3 puncte 
 Interpretarea corectă și expresivă a cântecului – 2 puncte 
Punctaj maxim: 10 puncte 
Rezultatele obținute în urma aplicării acestei probe de evaluare inițială le-am înregistrat într-un tabel 

de valori și mi-au oferit date importante pe care le-am folosit în proiectarea activității anuale. 
Această activitate a fost un real prilej pentru armonizarea relațiilor din familii, întrucât a antrenat mai 

mulți membri în realizarea sarcinilor de lucru, a fost necesară colaborarea între ei. De asemenea, a fost și o 
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ocazie de instaurare a veseliei prin transformarea activității într-un moment de dans, părinții și copiii 
alegând și alte ritmuri melodice pe care le-au acompaniat ritmic. 

615



 
EVALUAREA ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 TANȚA CARAUȘ, ȘCOALA GIMNAZIALA IORGU IORDAN, TECUCI 

 
Nu știm exact când ați descoperit voi, părinții, frumusețea navigării online. Probabil nu în 

copilărie, acolo unde încep de obicei toate întâmplările ce merită povestite. 
Pe când eram noi copii, altele erau distracțiile și plăcerile, altele dorințele și așteptările atunci 

când venea vorba de petrecerea timpului liber, pe de o parte, și învățare, pe de alta. 
 
Pe când eram noi copii era o vorbă mare pe care o auzeam adesea ca un gong ce încheie solemn pauza 

dintre două acte: „joaca e joacă, școala e școală“ (cu varianta „întâi școala, apoi joaca“). 
Pe când eram noi copii, puteam ieși afară abia după ce terminam temele. Regula era clară, iar joaca 

și învățarea erau două zone care nu se întâlneau în niciun punct. Din acest motiv, pentru mulți dintre noi 
învățarea era opusul distracției, iar atitudinea față de școală era alterată de această viziune separatorie. 
Astăzi, copiii noștri se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație digitală a înlocuit vechile 
tipare de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei nu trebuie să-și facă temele și apoi să 
se joace, ei își fac temele în timp ce se joacă, învață bucurându-se de filmulețe interactive, de jocuri logice 
sau experimente inedite din care află informații noi despre lumea înconjurătoare. 

Copiii noștri au acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și 
cu nevoile lor intelectuale și emoționale. Pentru micii exploratori școala nu va mai fi locul în care 
momentele de joacă trebuie „furate“ în ultima bancă, ci lumea minunată în care află cele mai surprinzătoare 
lucruri și pe care abia așteaptă s-o descopere. 

În primii ani de școală copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 
un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să 
socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 
provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație. 

Atunci când accesează un produs educațional online cum este www.scoalaintuitext.ro, de pildă, copiii 
pot alege singuri între diferitele secțiuni ale platformei: Cufărul cu jucării, Exploratorul vesel, Locul meu 
de joacă, Clubul Isteților. Prin jocuri ce completează perfect manualul digital Intuitext, copiii pornesc într-
o călătorie virtuală prin lume, uimindu-vă de câte lucruri minunate află. 

 Testarea online (E-testingul) poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 
examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi. 

 Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea posibilităţilor de 
testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; 
cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși 
şi altele. Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind 
necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în 
societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligenţă artificială, de testare adaptivă, etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a 
răspunsurilor la itemi deschiși. 

Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi 
utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea 
finală. 

Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror 
lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
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testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, 
vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă. 

Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul 
când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar 
asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc. 

 
Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua 

abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul aplicațiilor 
software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a 
software-urilor de tip simulare. 
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EVALUARE ÎN ONLINE? 

 
PROF. CATANA VIOLETA 

SC. GIMN. ST. ISPS MAGLAVIT –DOLJ 
  

 Evaluare în online?  
 Este posibilă, dar, oare, este și eficientă? Uneori, da! Alteori, nu! 
 Oricum ar fi metoda prin care este evaluat un elev, trebuie ținut cont, în primul rând de eficiența 

acestei evaluări, de pedagogia aplicată.  
Cu vădită curiozitate, adresez următoarea întrebare: ,, Înainte de 11 martie 2020, cine s-ar fi gândit o 

clipă la predarea pe platformă, în defavoarea cursurilor față în față, mai ales la învățământ primar sau 
gimnazial? ,, 

Și totuși, într-un timp atât de scurt, copii și adulti deopotrivă, sunt puși în situația de a descoperi noi 
moduri prin care să poată continua activitățile anterioare, de natură profesională, ludică, socială, culturală 
sau doar de petrecere a timpului liber, care, datorită situației în care ne aflăm, se vrea, totuși, a fi ,,prea 
mult,,! 

Spre marele merit a cadrelor didactice din țara noastră, utilizarea instrumentelor și resurselor digitale 
pentru realizarea activităților educative la orice nivel de învățământ, nu a constituit o noutate, întrucât au 
fost promovate și impuse într-un anumit fel, astfel de programe cu câțiva ani înainte. 

Însă, nu toți profesorii au posibilitățile materiale sau/și cunoștințele necesare pentru desfășurarea unor 
astfel de activități, cu exclusivitate online. 

 Totusi, in zilele noastre, tehnologia are posibilități nelimitate. 
 Într-un moment de sinceritate, aș putea spune că unii profesori sunt depășiți în cunoștințele despre 

tehnologie de către elevii pe care urmează să îi evalueze online, deci această evaluare nu este eficientă, 
având în vedere că răspunsurile la întrebările puse pot apărea de oriunde pe ecran. 

 În altă ordine de idei, implicarea părinților în procesul educațional online este mai redusă, în special 
în mediul rural, din mai multe puncte de vedere: 

• În primul rând, lipsa timpului liber necesar supravegherii acestor activitați,  
• Cunoștințele despre tehnologie și în general, noțiunile de cultură generală sunt limitate, având în 

vedere numărul de analfabeți existenți în țara noastra; 
• Starea materială precară și lipsa instrumentelor de calitate în fiecare casă, conduc la reducerea 

numărului de utilizatori ai tehnologiei. 
Dar, putem spune că într-un timp extrem de scurt, în situații de urgență, s-au asimilat atât de multe 

informații, încât elevii au suficiente noțiuni de tehnologie a informației cât să poată trece cu brio peste o 
etapa de evaluare online. 

Așadar, există alegeri aproape nelimitate pentru acei profesori care ar putea căuta modalități de 
integrare a tehnologiei cu rețelele de socializare, prin sarcini și evaluare. 

Aș putea enumera numai câteva: 
o Ca toți elevii să poată vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale, (răspunsuri scurte) se 

poate utiliza Google Jamboard. 
o Google Forms-este serviciul ce permite și conceperea unor formulare pentru obținerea feedback-

ului, dar tot el permite profesorului să includă imagini sau video-uri ajutătoare. 
Aplicând funcția QUIZ, elevii pot afla în timp real dacă la un test au răspuns corect sau nu. Cu această 

funcție, elevul poate primi explicații pentru răspunsul greșit, dar pot să și reia testul, imediat ce l-au 
terminat, dacă nu sunt multumiți de răspunsuri. 

În mod normal, se spune că “Cel mai bun instrument este cel pe care oamenii il vor folosi!” 
Deci, și profesorii și elevii ar trebui încurajați să exploreze. Rezultatele pozitive în mediul online sunt 

cea mai bună dovadă a calității educaționale. Profesorii din toate colțurile lumii văd cu ochi buni și 
consideră un sens bun-implicarea în tehnologie a tinerilor, pentru că tehnologia dezvoltă creativitatea, și 
permite fiecărui individ să și-o dezvolte în mod diferit. 
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INSTRUMENTE WEB UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. CAZACU IONELA RAMONA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALISTRAT HOGAȘ ROMAN 
 
Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al 
părinților. Pornind de la aceste considerente, vom prezenta cateva instrumente Web 2.0, care se pot utiliza, 
cu succes, la clasă. 

Într-un material postat pe site-ul Universității din Pittsburgh, Meiyi Song afirmă că instrumentele 
Web 2.0 sunt „tehnologii utilizate pentru design-ul web care au adus importante schimbări la nivelul 
internetului, în sensul în care paginile web statice au devenit dinamice prin interacțiunea cu utilizatorii, prin 
faptul că acestora li s-a permis să contribuie la aducerea la zi a conținuturilor postate, să colaboreze și să 
dezvolte, la rândul lor, conținuturi noi prin folosirea resurselor disponibile în mediul virtual”. (Song 2015). 

În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor: 
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; 
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video; 
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. 
Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, 

apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră 
plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

Referitor la clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin 
Bloom și actualizate (Karthwohl 2002), trebuie să menționăm că există aplicații care se adresează fiecărui 
nivel în parte. Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea 
unor obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar avem și aplicații 
care vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de creație. 

Vom prezenta două instrumente ce se pot utiliza la clasă și anume: Kahoot și Storybird, atât pentru 
atingerea unor obiective cognitive aferente nivelurilor de bază, precum înțelegerea, cât și pentru nivelurile 
superioare, unde avem de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care să valorifice 
cunoștințele, competențele și potențialul creativ al elevilor. 

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de 
oamenidin 180 de țări. 

A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile 
de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid 
popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune 
de un browser web. 

Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de 
întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin 
intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat 
de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic 
deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea 
întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin 
selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este 
afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. 
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Acest instrument Web 2.0 se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi 
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), 
exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi 
utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. 

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia 
au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați 
să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, 
o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat 
evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea 
acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai 
bune. 

Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând 
resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un 
nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum 
posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. În continuare ne vom referi la varianta gratuită. Aceasta 
are zone dedicate profesorilor, elevilor și părinților. Aceștia pot interacționa și au posibilitatea de a oferi 
feedback prin postarea de comentarii la produsele de activitate. Odată finalizate, poveștile pot fi făcute 
publice sau pot fi vizualizate doar de grupul de prieteni. Profesorii pot stabili o temă din zona dedicată 
acestui scop (Assignments), pot vizualiza materialele realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot invita 
părinții să vadă poveștile realizate de propriii copii. Părinţii nu au acces decât la materialele realizate de 
copiii lor, nefiind permis accesul la materialele celorlalți elevi (decât dacă acestea sunt postate în zona 
publică). 

Elevii creează mini-cărticele de povești pornind de la modele oferite de platformă și desene 
disponibile online; rezolvă teme trasate de profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) propuse 
de administratori. De obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea unor povești având o tematică dată. 
Spre exemplu, tema lunii noiembrie 2017 se numea Who Cares? și îndemna utilizatorii să realizeze povești 
în care să prezinte relația cu o persoană importantă din viața lor. Cele mai bune povești au fost postate și 
au devenit publice. 

Aplicaţia Storybird este un instrument ușor de utilizat pentru materii incluse în aria curriculară Limbă 
și comunicare (în mod special limba engleză), dar și pentru alte discipline, precum cultură civică, geografie, 
biologie, istorie, educație artistică sau dirigenție. De asemenea, aplicația se poate utiliza și în realizarea 
unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele digitale, 
lingvistice și artistice. 

În ceea ce privește importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea didactică, se 
cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a stimula 
comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea 
conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite la 
nivelul disciplinelor de studiu, dar și interdisciplinar. 

Dimensiunea interactivă a acestor instrumente Web 2.0 este adaptată așteptărilor elevilor secolului 
XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede. Astfel, aceste instrumente contribuie 
în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în 
Theory into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi Song,  
2. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-in-teaching-and-learning/,  
3. Web 2.0 tools that correlate with the revised Bloom’s Taxonomy, disponibil pe Web 2.0 for the Classroom, 

web20fortheclassroom.wikispaces.com/Revised+Bloom%27s+Taxonomy,  
4. kahoot.com/ 
5. storybird.com/ 
6. http://mate.info.ro/Stirea-902-prezentare-kahoot-un-joc-educativ-de-invatare.html 
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MODALITAȚI DE EVALUARE PE PLATFORMELE ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR: CEAUSESCU ANA-MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI, GORJ 

 
Anul școlar 2020-2021 este un an dificil, cu foarte multe provocări, un an în care cu toții, indiferent 

de domeniul în care lucrăm, trebuie să ne adaptăm noii realități în care trăim și să facem față provocărilor 
de zi cu zi. De departe, cea mai mare provocare pentru noi, profesorii, este să predăm online, dar să și 
evaluăm elevii pe aceste platforme. Cu toții ne punem întrebarea dacă aceste evaluări sunt obiective sau 
subiective, dacă la rezultatul elevului de la evaluarea online a contribuit și mama, tata sau bunicii. Pentru 
că, mai ales în învățământul primar, părinții sau bunicii stau lângă copii, deoarece aceștia sunt prea mici 
pentru a se descurca singuri in mediul acesta, în special cei din clasele pregătitoare și întâi. 

Trecând peste toate aceste inconveniente și fiind nevoiți să ne mutăm orele în mediul online, prin 
aceste platformele și aplicațiile disponibile, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile 
sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze 
de noțiunea de evaluare ca document Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Dar nu trebuie să pierdem din vedere natura academică a misiunii, cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne 
arate că știu, au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video, chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.Din opțiunea 
classwork se pot creea teme, quizuri, materiale suport pentru elevi, iar elevii pot încărca temele pe platformă 
pentru a putea fi verificate.De asemenea se pot creea teste pe care copiii să le rezolve in timpul orei. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
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 ÎNVĂŢAREA ŞI EVALUAREA PRIN INTERMEDIUL  

 REŢELELOR DE SOCIALIZARE  
 

 GRĂDINIŢA PN. NR. 4 CHEIA 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: CEPOIU IONELA 

 
 În predare şi evaluare, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile şi anume prin 

platformele şi aplicaţiile disponibile online, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia 
va îmbunătăţi pedagogia folosită. Aşadar, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

 Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenţie şi în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noţiunea de evaluare ca document word cu un document electronic, adică foaia de 
hârtie este înlocuită cu un document electronic şi să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi de învăţare. Învăţarea şi evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor mai 
multe opţiuni. Elevilor le place acest lucru. Nu trebuie să pierdem din vedere natura academică a misiunii 
– ce dorim ca elevii noştri să ne arate -au învăţat să facă ?  

 Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnologiei prin intermediul reţelelor de socializare în 
sarcini şi evaluare au mai multe alegeri. Iată câteva dintre acestea : 

1.Google Classroom - aici se poate discuta cu elevii, este inclus gratuit Meet video chat; pot fi 
corectate teme şi se poate oferi feedback fiecărui elev în parte. 

2.Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte uşor a unor răspunsuri scurte- toţi elevii pot 
vedea răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3.Google Forms –permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca 
material de reflecţie pentru elev. Elevii pot primi întrebări deschise, dar şi închise, cu mai multe variante 
de răspuns sau nu. Funcţia Quiz permite oferirea de feedback prompt. 

4. Kahoot-baza pedagogică a acestei aplicaţii este că elevii devin ,,profesori” construind chiar ei itemi 
pentru teste. 

5. Wordwall- potrivit mai mult învăţământului primar, se pot face mai multe activităţi potrivite pentru 
evaluare. 

Există unele programe de animaţie ca: Prezi, Animaker pe care copiii le pot folosi în realizarea unor 
prezentări, a unor filmuleţe. 

Elevii trebuie încurajaţi să exploreze și să se implice în activităţile online, iar aceste instrumente 
trebuie să creeze o interacţiune umană mai profundă. Cea mai bună dovadă a calităţii educaţionale sunt 
produsele şi rezultatele elevilor. 
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PLATFORMELE ONLINE – DE CE COPIII INVAȚA CU PLACERE 
 

 PROF. INV. PRIMAR CERDAC SIMONA-VALENTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 POLOVRAGI 

  
 Completează învățarea clasică 
 În primii ani de școală copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 

un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să 
socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 
provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație. 

 Dezvoltă autonomia și curiozitatea 
 Atunci când accesează un produs educațional online cum este www.scoalaintuitext.ro, de pildă, 

copiii pot alege singuri între diferitele secțiuni ale platformei: Cufărul cu jucării, Exploratorul vesel, Locul 
meu de joacă, Clubul Isteților. Prin jocuri ce completează perfect manualul digital Intuitext, copiii pornesc 
într-o călătorie virtuală prin lume, uimindu-vă de câte lucruri minunate află. 

 Transformă tehnologia într-un aliat pe termen lung 
 Școala Intuitext este locul care transformă dorința insistentă a copiilor de a se juca pe tabletă, 

calculator sau telefon, dintr-o problemă într-un avantaj! Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, 
copiii își vor antrena abilități importante precum memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și 
inteligența emoțională. Și nu numai! Va exersa ce învață la școală! Va învăța lucruri noi! Va descoperi 
lumea înconjurătoare! 

 Ajută la dezvoltarea personală 
 Accesați platforma de învățare online Școala Intuitext, alegeți una dintre variantele Exemplu joc 

clasa I sau Exemplu joc clasa a II-a și aflați, astfel, de ce acest produs educațional 
*crește motivația pentru învățare 
*antrenează atenția, memoria și flexibilitatea gândirii 
*dezvoltă inteligența socială și emoțională 
*îi ajută pe copii să repete ce a fost mai dificil din ce a învățat la școală 
 Permit copiilor să învețe când vor 
 Unul dintre principalele avantaje invocate de utilizatorii platformelor online de învățare este 

autonomia în ce privește organizarea timpului de studiu. În ceea ce privește produsele concepute de Intuitext 
(compania de software educațional din cadrul grupului Softwin), fie că accesează o platformă pentru elevii 
din clasele primare (www.scoalaintuitext.ro), fie una pentru elevii de gimnaziu (www.examenultau.ro), 
informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. 

 O modalitate prin care putem încuraja dorința și curiozitatea elevilor este prin jocuri logice, filmulețe 
educative și, în general, produse de învățare care să-i ajute să-și însușească anumite informații în timp ce 
se distrează. Școala Intuitext, de pildă, despre care ați mai citit aici, este exact locul perfect prin care putem 
determina o atitudine pozitivă a copiilor noștri în ceea ce privește școala, stimulând totodată curiozitatea și 
dorința de cunoaștere a celor mici. 
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EVALUARE ONLINE CU SUITA DE APLICAȚII HOT POTATOES 

  
 PROF. CERNESCU MARIOARA 

LICEUL T.T.F. “ANGHEL SALIGNY”, SIMERIA, JUD HUNEDOARA 
 
 Platformele și aplicațiile disponibile online deschid drumul pentru diversitatea tehnologiilor utile în 

predare, învățare și evaluare. 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

 Hot Potatoes este un soft pentru crearea de teste și întrebări la finalul unei lecții sau a unei unități 
de învățare, disponibil pe site-ul Half-Baked Software http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/. 

După accesarea site-ului, pentru descărcarea Hot Potatoes trebuie aleasă opţiunea „Downloads”. 
Ulterior, este necesară alegerea versiunii software-ului corespunzător sistemului de operare. Pentru crearea 
de diferite tipuri de întrebări și teste, în vederea evaluării elevilor, Hot Potatoes oferă 6 modalități de creare 
a acestora: 

1.  JCloze – pentru întrebări cu completare de spaţii libere 
2.  JMatch – pentru întrebări pentru potrivire 
3.  JQuiz – pentru întrebări cu alegere multiplă sau introducere text 
4.  JCross – pentru întrebări pentru cuvinte încrucişate 
5.  JMix – pentru propoziţii amestecate  
6. The Masher – combină un număr de întrebări diferite într-un singur test (acesta nu este în totalitate 

gratuit).  
 Pentru eficientizarea timpului de lucru în vederea creării unui test, este recomandat ca acesta să fie 

creat în prealabil în format electronic adăugând întrebările, răspunsurile, feedback-ul, indiciile 
corespunzătoare tipului de test ales, apoi prin selectare, textul va putea fi lipit în aplicația Hot Potatoes. De 
asemenea, este posibilă adăugarea de materiale de învățare pentru ca elevii să poată citi în timpul 
desfășurării testului prin tehnoredactarea în interior sau inclus dintr-un fișier deja existent. Se vor crea două 
fișiere: unul de date pentru întrebări și pagina web pentru întrebări. Din meniul „File” se selectează „Save 
As”, se denumește fişierul, salvând datele din chestionar. Dacă se dorește crearea unei pagini web, se va 
apăsa butonul „File” și apoi „Create web page”, denumind pagina cu același nume ca și fișierul de date. 
Pentru salvare, se folosește „Save”. De fiecare dată când se aduc modificări fișierului de date se salvează 
și pagina web pentru updatarea modificărilor făcute. Crearea paginilor web este utilă întrucât facilitează 
accesarea online a testului de pe Internet sau direct de pe rețele interne de învățare ale școlilor (se trimite 
link-ul aferent testului creat). Pentru a decide cum va apărea testul pe ecran, după accesarea tipului de test 
dorit, în meniul „Options”, se va selecta „Configure Output” unde sunt opțiunile de schimbare „Instructions 
(Instrucțiuni)”, „Prompts/Feedback (Prompt-uri)”, „Buttons (Etichete de butoane)”, „Appearance 
(Diagrama de culori pentru testul dumneavoastră)” 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
 În contextele online, implicarea este absolut esențială. Instrumentele online trebuie să creeze o 

interacțiune umană profundă și semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității 
educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii 
din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
AUTOR: PROF. CETEAN IOAN EMIL 

 COLEGIUL ECONOMIC „D.P.M.” ALBA IULIA 
 
METODA PROIECT 
Evoluţia societăţii face ca şcoala să fie pusă permanent în faţa unor noi provocări. O dată cu creşterea 

complexităţii, cerinţele viitoare ale activităţii educaţionale devin din ce în ce mai puţin previzibile. Acest 
lucru este luat în considerare şi la revizuirea programelor de învăţământ. Se înregistrează astfel tendinţa 
spre modificarea şi reducerea măsurilor luate la nivel central şi încurajarea autonomiei la nivel local. Şcoala 
trebuie să permită tot mai mult dezvoltarea şi promovarea capacităţilor dinamice şi a diferitelor aptitudini 
prin metode didactice corespunzătoare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Forma de predare, care îşi propune şi încurajează dezvoltarea capacităţilor spirituale, sociale şi 
meşteşugăreşti ale elevilor a fost denumită în secolul al XVIII-lea de către Johann Heinrich Pestalozzi „a 
învăţa cu mintea, inima şi mâinile”. Termenul uzual de astăzi de „predare prin proiecte.Prin metoda proiect 
se înţelege o cale de atingere a obiectivelor educaţionale. Metodele de predare respectiv învăţare utilizate 
trebuie să se completeze în mod constructiv, dar în anumite cazuri există un contrast metodic eficient între 
ele. Astfel, elevul are ocazia să observe specificul sau soluţiile de rezolvare oferite de diferite metode 
respectiv de diverse abordări şi procedee. 

Metoda proiect îşi propune să influenţeze relaţiile intra - şi extraşcolare. Elevii se implică activ în 
formarea unui cadru social înconjurător. În centrul metodei proiect se află o temă, o problemă, pentru a 
cărei abordare, respectiv soluţionare vor fi atrase toate disciplinele de specialitate corespunzătoare.  

Evaluarea nu este o noutate în şcoală, unde se controlează teme, se dau examene sau se observă 
colaborarea elevilor. Evaluarea este pe de o parte un mijloc de control, supraveghere şi punere în aplicare, 
iar pe de altă parte devine tot mai importantă utilizarea metodei ca un mijloc de autoconvingere şi de 
dezvoltare sistematică a calităţii. 

Evaluarea nu constituie un scop în sine ci trebuie să se concretizeze în noi acţiuni şi noi paşi de 
dezvoltare şi în metoda proiect evaluarea are rolul de a verifica rezultatele proiectului şi/sau de dezvoltare 
a calităţii unor proiecte viitoare. 

La începutul proiectului se formulează în scris obiectivele. La baza formulării obiectivelor stau 
întrebări precum: „ce vrem să obţinem, în ce scop, cu ce mijloace?”. Metodele de evaluare şi indicatorii de 
testare a realizării obiectivelor au ca punct de plecare aceleaşi întrebări. 

Evaluarea poate constitui „o zonă periculoasă” şi pentru profesori. Cea mai importantă întrebare este: 
cum să apreciezi realizările elevului individual? Muncă la proiect este muncă în echipă, şi este uneori dificil 
de apreciat contribuţia fiecărui elev în parte. Grupurile se pot despărţi după alocarea sarcinilor, dar 
proiectele nu se referă la aceasta.  

Începând din prima zi, ar trebui să le fie foarte clar tuturor că fiecare elev este responsabil pentru 
fiecare aspect al proiectului, şi ar trebui să fie capabil să răspundă la orice întrebare despre proiect. 
Neimplicarea nu va fi admisă. 
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A evalua = a măsura + a aprecia + a decide. 
 
* A măsura: Care este scopul aprecierii? Este de a diagnostica sau controla o problemă? Iar întrebarea 

este dacă îmbunătăţirea este posibilă sau nu: 
• evaluare pe parcurs: munceşte elevul/echipa şi/sau face progres? 
• evaluare finală: satisface elevul standardele? 
* A aprecia: ce s-a făcut, cum şi de ce, cu ce rezultate şi apreciaţi progresul, procesul, dezvoltarea, 

performanţa 
* A decide: selecţia: cine a avut rezultate satisfăcătoare şi cine nu (promovare/nepromovare) 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
 PROF. INV. PRIMAR CHELCU DANIELA  

 SCOALA PRIMARA PODISU 
 
Combinarea instrum. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea 

sumativă cât și formativă oferă informații despre progres și ghidează învățarea.entelor de evaluare scrisă 
cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini 
globale a capacităţilor elevilor. 

Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea 
presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se 
refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează 
să se implice în sarcină. 

Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 
probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

 Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. 

 Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 
interacțiune cu elevii și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea creșterii 
calității procesului de predare-evaluare în cadrul scolii se acordată o atenție deosebită familiarizării 
profesorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora de a utiliza 
calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare. . 

 Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru 
schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea facilă cu elevii. 

 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă 
oferă informații despre progres și ghidează învățarea. 
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 EVALUAREA DIGITALĂ  

 
 GRĂDINIȚA NR 1 CU P.P. ORȘOVA 

 PROF. CHERESCU CARMEN PROFIRA 
 
 Multe studii au arătat că, atunci când acestea sunt puse în aplicare în mod corect, învăţarea prin 

cooperare îmbunătăţeşte achiziţia şi reţinerea informaţiilor, deprinderile de gândire la nivel înalt, 
deprinderile de comunicare şi încrederea în sine (Johnson et al, 1991). 

 Învăţarea prin cooperare a fost propusă ca răspuns la educaţia tradiţională condusă de curriculum. În 
mediile de învăţare cooperativă, studenţii interacţionează în grup eterogen intenţionat structurat pentru a 
sprijini învăţarea personală şi a altora din acelaşi grup. 

 În educaţia on-line, învăţarea în cooperare se concentrează pe oportunităţile oferite prin incurajarea 
flexibilităţii individuale, cât şi afinităţii la o comunitate de învăţare (Paulsen, 2003).  

 Învăţarea prin cooperare încearcă să promoveze atât beneficii oferite de libertatea de învăţare 
individuală cât şi beneficiile învăţării colaborative.  

 Astfel, în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare care pune accentul pe 
libertatea individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online. 

Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare: 
Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare 

online. 
 Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are nevoie 

de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 
 Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate 

automat, așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 
Învăţarea on-line prin cooperare oferă soluţii flexibile de învăţare.  
Obiectivele sale specifice sunt: posibilitatea oferită utilizatorilor virtuali de a selecta componentele 

instrucţionale necesare, personalizarea mediilor lor de învăţare; oferirea de soluţii flexibile pentru adaptarea 
dinamică a conţinutului de instruire în funcţie de nevoile individuale în domeniul educaţiei în timp real. 
Sistemele de Management de Învăţare (Learning Management Systems – LMSs) sunt acum înlocuite de e-
Learning 2.0, ce  

suportă învăţarea prin colaborare prin blogs, wiki-uri şi software social (O’Hear, 2006). 
 Cecetări în domeniul învăţării prin cooperare: rezultatele pozitive obţinute în cecetările asupra 

învăţării prin cooperare au arătat avantajele evidente ale acesteia şi au confirmat faptul că modurile de 
cooperare sunt „cros-curriculare” (Brown&Ciuffetelli, 2009). Învăţarea prin cooperare cere ca instruiţii să 
fie angajaţi în activităţi în grup care necesită învăţarea şi-i adaugă şi alte dimensiuni importante.  

Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. 
Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: CHEȘU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA-NEAMȚ 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au diferite posibilități. 

Câteva dintre acestea sunt: 
•  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

•  Google Jamboard: este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

• Google Forms: (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

• Kahoot: – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

•  Wordwall: – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Pentru evaluarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi. 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr 
mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

 Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

 Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de 
complexă şi greu de aplicat. 

 Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip,  
grad de dificultate, etc. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri 

corecte, în caz particular toate sau nici unul. 
• Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 
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• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri 
posibile, şi anume, adevărat sau fals. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. 
Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. 
Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 
corect sau incorect. 

• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de 
răspuns într-o ordine corectă. 

• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 
coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 
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ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN LECŢIA ON LINE. 

PREGĂTIRE FIZICĂ GENERALĂ 
 

PROFESOR ADRIANA CABA  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA-NEAMȚ  

 
Educația fizică și sportul reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte din sistemul de 

învăţământ din prezent. Observându-se o tendință crescândă a obezității în rândul copiilor și adolescenților, 
nu a fost niciodată mai important ca sănătatea și educația fizică să fie predate în școli. În momentul în care 
ne gândim la educație fizică și sport, gândurile a numeroase persoane ar putea să se concentreze, 
nediferenţiat, asupra performanței, competiției de echipă, participării și exerciții regulate. Într-o oarecare 
măsură, se presupune că acest lucru va contribuie la conștientizarea subiectului în privința fitness-ului și 
importanța conducerii unui stil de viață sănătos. Astfel că din acest punct de vedere, rolul profesorului de 
educație fizică și sport poate fi foarte ușor confundat cu rolul unui simplu furnizor de activitate sportivă. În 
aceste condiții, apare planificarea care se dovedește a fi o parte esențială a sportului didactic. Profesorului 
de educație fizică și sport îi revine rolul de a pregăti mai mult decât prea puțin, iar ceea ce nu este necesar 
în momentul respectiv poate fi folosit tot timpul într-o altă lecție. Totodată, pentru a ajuta elevii să-și 
dezvolte abilitățile, este esențial ca profesorul de educație fizică și sport să se gândească la ceea ce aceștia 
urmăresc să obțină. Comunicarea eficientă este vitală în predarea sportului, iar aceasta presupune furnizarea 
de informații și primirea acestora, vorbind și ascultând. Astfel că profesorul de educație fizică și sport, 
trebuie să trimită mesaje corecte subiecţilor și în același timp trebuie să le ofere acestora șansa de a 
comunica. Pe măsură ce implicarea profesorului de educație fizică și sport în sporirea învățământului crește, 
acesta va deveni din ce în ce mai experimentat, va învăța să observe și să analizeze progresul elevilor cărora 
le predă și totodată va învăța din propriile succese și eșecuri. Astfel că metodele de predare diferă și variază 
de la profesor la profesor, fiind cazuri în care profesorul încurajează cooperarea cu elevii.  

Scoala online a fost o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă, iar ultimii încă învaţă cum să 
facă orele atractive. Pentru profesorii de educaţie fizică lucrurile sunt mai complicate decât şi-au imaginat.. 
... Dacă sunt discipline la care întâlnirea pe Zoom, sau orele pe alte platforme decurg fără probleme, pentru 
profesorii de educaţie fizică este o adevărată încercare să găsească acele modalităţi de a-i capta pe copii şi 
a răspunde şi cerinţelor programei. Când nu-i au însă pe elevi în faţa lor, demersul devine mult mai greu. 
Cea mai mare problemă rămâne, însă, faptul că nu îi poate observa pe elevi exersând, pentru a-i putea 
corecta. Exerciţiile trebuie să-i şi atragă pe copii, să perceapă ora ca pe un moment care-i destinde, cum se 
întâmplă la şcoală. Deloc de mirare, copiii vor ca şi când vor reveni în sala sau pe terenul de sport să 
exerseze ce li se prezintă în şcoala online. 

 
Pregătirea organismului pentru efort 
-alergare ,,pe loc” timp de 5 minute 
-alergare cu joc de glezne ,,pe loc” timp de 1 minut 
- alergare cu pendularea gambei înapoi ,,pe loc” timp de 1 minut 
- alergare cu genunchii sus ,,pe loc” timp de 1 minut 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul stâng timp de 30 

secunde 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul drept timp de 30 

secunde 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe ambele picioare cu ridicarea 

braţelor deasupra capului timp de 30 secunde. 
 
Exerciţii pentru dezvoltarea forţei generale folosind obiecte( se folosesc sticle de plastic de 1, 5 

l, 2l, 5l ) 
Exerciţiul 1 
Poziţia iniţială –Stând cu braţele pe lângă corp cu 2 sticle de 2l cu apa 
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Ridicarea braţelor întinse prin lateral sus şi revenire. 
10 repetări X 5 serii .Pauza între repetări 5 secunde frecvenţă maximă iar la final pauză 30 secunde 
Exerciţiul 2 
Poziţia iniţială –Culcat dorsal cu braţele întinse deasupra capului cu 2 sticle de 2l ţinute în mâini. 
Ridicarea trunchiului (abdomene), atingerea vârfurilor picioarelor cu sticlele şi revenire. 
10 abdomene, pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde frecvenţă maximă 
Exerciţiul 3 
Poziţia iniţială –Stând cu ţinerea a 2 bidoane de 5 l cu apă la piept prin încrucişarea braţelor  
10 genoflexiuni, pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde. 
În funcţie de vârsta subiecţilor se poate mări numărul de repetări . 
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LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ON LINE. PREGĂTIREA FIZICĂ 

GENERALĂ –DEZVOLTAREA FORŢEI GENERALE 
 

 PROFESOR RĂZVAN CABA  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA-NEAMȚ  

 
O problemă stringentă și permanentă a cadrului didactic de astăzi o reprezintă calitatea educației şi 

succesul scolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relațiilor de colaborare între școli, familii și 
comunități. Avem în vedere că școlile de toate gradele sunt organizații responsabile pentru educația formală 
a copiilor și adolescenților. Experiența acumulată la catedra m-au învățat că mijloacele noi de formare și 
instruire au o valoare deosebită deoarece reprezintă o schimbare fundamentală a modului în care 
interacționăm. Domeniul practicării exercițiilor fizice a constituit în ultimele decenii obiect de reflexie 
pentru numeroși specialiști care nu s-au oprit în a repeta teoria demonstrată la începutul acestui secol, ci au 
considerat oportun să-și etaleze și să-și sustină propriile analize și exigente conceptuale. Învățarea 
mișcărilor se înscrie în problematica generală a învățării, abordată multidisciplinar, catalogată, dezbatută și 
clasificată în vederea explicării sale ca fenomen si proces. Datorită complexității sale, învățarea și implicit 
învățarea motrică, a determinat puncte de vedere dintre cele mai diferite, pornind de la definiție, la explicare 
și sfârșind cu metodologii de realizare. O putem analiza pedagogic și psihologic. Pedagogia consideră 
învățarea ca proces de asimilare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor și priceperilor necesare 
activității viitoare. Psihologia definește învățarea ca fenomen psiho-comportamental, motiv pentru care 
simte nevoia să explice mecanismele care o caracterizează, cât și legitațile generale și specifice ale acestora. 
Deci: învățarea reprezintă fenomenul prin care un individ dobândește noi forme de comportament 
(conduite), ca urmare a exersării. Astfel învățarea poate fi privită ca rezultat (priceperi, deprinderi, 
obișnuinte ), ca proces ( mecanisme de asimilare, restructurare ), ca acțiune operațională ( instruire, 
exersare, examinare ). Importanța educației fizice în procesul general de pregătire și formare a elevilor este 
relevată și de faptul că ea reprezintă singurul obiect al planului de învățământ căruia îi revine, în principal, 
rolul de a acționa în domeniul dezvoltării și pregătirii fizice, de a stabili și realiza un echilibru corespunzător 
între efortul intelectual și cel fizic – element de mare importantă în creșterea normală a copiilor. Procesul 
de învățare de tip instituțional este o activitate ce se desfășoară în mod organizat, planificat care are la bază 
principii și metode având ca finalitate schimbările comportamentale. El poate fi considerat un sistem cu o 
structură unitară și dinamică, fondată pe o mulțime de componente și relații. Din punct de vedere psihologic 
învățarea poate fi înțeleasă ca o modificare relativ durabilă a comportamentelor rezultate din experiențele 
trăite și înțelese. Procesul de învățare propriu-zis nu poate fi observat direct, ci cunoscut printr-un 
comparativ al comportamentelor inițiale și finale ale subiecților. Modificările comportamentelor umane 
sunt perfectibile în funcție de baza genetică experiențele trăite, gradul de maturizare, stare de odihnă sau 
oboseală, boli, traumatisme, etc. Ele se realizează în funcție de ritmul propriu al fiecărui elev și putem spune 
că aproximativ 95% din subiecți pot învăța pe deplin ceea ce li se predă în școală. Durata învățării respectiv 
a realizării modificărilor comportamentale este greu de precizat, ea există și depinde de baza genetică, de 
interesul și motivația elevilor și într-o mică măsură de măiestria profesorilor/educatorilor. Învățarea 
propriu-zisă are loc numai atunci când există o confruntare activă, directă cu materia de învățat și numai 
printr-o exersare repetată pe un fond genetic. In educația fizică termenul de învățare presupune dobândirea 
deprinderilor de mișcare, formarea priceperilor, creșterea capacității de efort, acumularea cunoștințelor prin 
depunerea unui efort (fizic și intelectual) mai mare sau mai mic, de către un elev/sportiv. Practicarea 
exercițiilor fizice în ziua de astăzi a capatat o orientare deosebită care vizează în primul rând perfecționarea 
indicilor de dezvoltare fizică a omului, care este în continuă mișcare și care se preocupă în primul rând de 
menținerea sănătății sale, eliminând astfel stresul și agresivitatea societății în care trăiește.Lecţiile de 
educaţie fizică on line au devenit o prioritate în viaţa cotidiană iar pentru profesor o provocare reală. 
Documentarea continuă, informarea şi modul de comunicare prin intermediul internetului sunt mijloace de 
bază folosite la ora actuală în lectia de educaţie fizică. În continuare vă voi prezenta câteva mijloace de 
acţionare pentru dezvoltarea forţei generale atunci când lecţia de educaţie fizică se desfăşoară din faţa 
calculatorului atât pentru profesor cât şi pentru elev.  

633



Exerciţii pentru dezvoltarea forţei generale folosind greutatea proprie 
-alergare ,,pe loc” timp de 5 minute 
-alergare cu joc de glezne ,,pe loc” timp de 1 minut 
- alergare cu pendularea gambei înapoi ,,pe loc” timp de 1 minut 
- alergare cu genunchii sus ,,pe loc” timp de 1 minut 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul stâng timp de 30 

secunde 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul drept timp de 30 

secunde 
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe ambele picioare cu ridicarea 

braţelor deasupra capului timp de 30 secunde. 
Exerciţiul 1 
Poziţia iniţială –Culcat facial cu braţele îndoite din articulaţia cotului şi palmele aşezate pe sol la 

nivelul umerilor 
5 flotări, pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde, frecvenţă maximă 
Exerciţiul 2 
Poziţia iniţială –Culcat dorsal cu mâinile pe lângă corp. 
Ridicarea trunchiului la 90 grade(abdomene) 
5 abdomene, pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde frecvenţă maximă 
Exerciţiul 3 
Poziţia iniţială –Stând cu mâinile pe lângă corp. 
5 genoflexiuni, pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde. 
Pentru a mări dificultatea se poate mări numărul de repetări prin procedeul ,,halterofilului ” 
5-10-15-10-5 în funcţie de vârsta subiecţilor iar pauza rămâne aceeaşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Urzeală C., (2005). Jocul de mişcare metodă şi mijloc de formare a deprinderilor motrice 

fundamentale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti;  
2. Vinţanu N., (2008). Teoria instruirii şcolare, Editura Zerana Flores, Bucureşti;  
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, CABAT MARICICA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA FILIPEȘTI/ BACAU 
 
 Cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De 

asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
cadrele didactice le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor 
lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4.Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate.Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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 EFICIENȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

  

 G.P.N. BĂBANA ARGEȘ PROF. ÎNV. PREȘ. CĂLIN DANIELA 
 

 Pe perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării la distanță, activitatea preșcolarilor a 

fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 

preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 

educatoare cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 

pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 

comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îi atrag pe preșcolari și să vină în 

întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

 Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe 

cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc, pe care educatoarea le trimite părinților pentru copii 

sau prin video conferințe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul 

interacțiunii în această perioadă și anume conectarea direct cu preșcolarul. Multe educatoare și părinți au 

înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculum scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor 

și a părinților sunt prioritare în această perioadă de izolare. Educatoarele au îndrumat părinții că este 

important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de 

motivare față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

 Se știe că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în 

realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe 

grupurile clasei de pe Facebook. Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de 

copiat câte un text. La matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată. 

 Din cele menționate de învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic material pe una din 

platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru 

aferente), iar obiectivul principal este realezarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul zilei 

se propune elevilor și părinților un orar de lucru, cu link- urile potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință 

de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina realizată 

învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și expediau un feedback 

individual elevilor sau părinților. Unii învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu 

frecvențe diferite în funcție de vârsta clasei. Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, 

dezvoltarea scrierii corecte durează în timp cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de scriere 

desfășurate acasă (de obicei în context informal) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizate 

în învățământul primar. 
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 În învățămăntul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 

învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât și organizarea și verificarea 

învățării. O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipper classroom, când elevii studiază 

singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmând filmulețele transmise din timp și rezolvând 

activitățile, iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își consolidează cunoștințele. În 

învățământul traditional, metoda utilizată a căpătat denumirea de clasă inversată. 

 De regulă, profesorii expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de pe You 

Tube, filmate de profesori sau de alte personae, de asemenea trimiterea unui tutorial audio sau video cu 

demonstrația conținutului la disciplina predate etc. Apoi erau organizate conectări online – după ce elevii 

au primit materialul și tutorialele –pentru verificare prin chestionar oral al înțelegerii și fixarea exerciților 

de lucru. Profesorii verificau sarcinile propuse elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. În procesul de 

organizare a învățării de la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special la unele discipline 

școlare, unde nu era posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților practice. Interacțiunea reală 

cu copiii, cum era în condițiile clasei, nu era posibilă. În cazul în care nu există un smartphone performant 

sau un laptop în familie, relația cu elevii s-a menținut prin intermediul unui apel telephonic sau chat. 

Profesori au trebuit să identifice orice cale de comunicare cu elevii, să îi asigure cu materialele și sarcinile 

de realizat acasă, uneori prin intermediul colegilor și a rudelor copilului. 

Cu ajutorul calculatorului evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 

o evaluare brută, cu un feedback insufficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 

cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Perioada aceasta nu mai avem decât a spera la ultima parte 

a frazei: auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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ŞCOALA ON-LINE 

 
PROF. CĂLIN IONELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA "ION PREOTU" TROIANUL; JUD.TELEORMAN 
 
 Scoala on-line a fost pentru dascăli şi elevi o nouă experienţă, o provocare pentru noi toţi, dar şi 

singura soluţie de a ne putea continua activitatea didactică, de a face posibilă comunicarea cu elevii noştri, 
dar mai ales de a recupera materia propusă la disciplina pe care fiecare profesor o predă. Pot spune acum 
că, atât eu, cât şi elevii de gimnaziu am descoperit cu emoţie că am reuşit să ne adaptăm destul de repede, 
deşi, la fiecare oră de curs îmi spuneau că le este dor de școală, de colegii de clasă pe care acum au învățat 
să-i aprecieze mai mult. A fost prima dată când telefonul era util, în timpul orelor on-line bucurăndu-ne că 
tehnologia ne prilejuia întâlnirea pe care, încetul cu încetul, am început să o consideram aproape normală. 
De multe ori, am fost ajutată de elevi să descopăr puterea resurselor interactive on-line, astfel că am găsit 
soluţii care au condus spre o învăţare mai uşoară şi mai placută, chiar dacă .la început a fost obositor, a 
trebuit să ne ajutăm reciproc, să comunicăm prin intermediul grupurilor de WattApp, unde trimiteam fişe 
de lucru pe care elevii le rezolvau, urmând ca eu să corectez temele. După câteva zile, întalnirile pe Meet 
au devenit plăcute pentru majoritatea elevilor, materialele au fost transmise prin intermediul aplicaţiei 
Classroom. Lecțiile on-line ne-au învățat că nu este atât de greu să fii autodidact în era internetului, am 
descoperit modul ideal de a selecta resursele online și cât de repede se pot adapta și interacționa, aproape 
în orice context, elevii mei, acestea fiind câteva dintre avantajele învăţării on-line, dar au fost si dezavantaje. 
De pildă, cel mai mult ne-au lipsit interacțiunea directă profesor-elev, pauzele și atmosfera de la clasă, 
schimbul rapid de idei și freamătul din curtea școlii. Au fost elevi care au reuşit mai greu să poată avea 
acces la internet, să instaleze aplicaţia, dar au reuşit cu ajutorul profesorilor diriginţi sau al parinţilor. Un 
alt avantaj al învăţării on-line, pe care elevii mi-l spuneau frecvent, a fost acela că îşi puteau desfăşura orele 
confortabil, de acasă, dupa un program flexibil care le permitea să se trezească mai târziu. De asemenea, 
tot un avantaj ar fi faptul că, părinții aveau acces la modul în care acționează copilul lor, la modul de predare 
și la teme, fiind la curent cu situatia scolara, cu nivelul lor de pregătire. Pe de altă parte, la capitolul dezavantaje 
aş enumera : în cadrul lecţiilor on-line se interacţionează mai greu între elev şi profesor, mai ales dacă elevul 
are dificultăţi în a inţelege lecţia, dar şi situaţia în care elevilor sau profesorilor li se întâmplă ca internetul să 
nu funcţioneze, având în vedere că în mediul rural apar şi astfel de situaţii neplăcute. In ceea ce priveşte reluarea 
cursurilor, ideal ar fi să desfăşuram cursurile în sala de clasă, dar dacă nu ne va permite contextul medical, aş 
propune realizarea unei strategii pe termen lung care să includă asigurarea accesului la resurse și instrumente 
digitale pentru învățare, dedicate fiecărei categorii de beneficiari ai educației, fiecărui nivel de studiu si 
fiecărei discipline, cadrele didactice să beneficieze de cursuri privind dezvoltarea profesională continuă, 
astfel încăt lecţiile on-line să devină o reuşită. Să se găsească soluții precum stabilirea unor perioade de 
activitate remedială, la începutul anului școlar următor, doar cu acei elevi care nu au reuşit să țină ritmul în 
timpul anului şcolar trecut şi să se acorde sprijinul elevilor aflaţi în risc de abandon, care provin din medii 
defavorizate și/sau cu rezultate școlare slabe, dar şi elevilor ai căror parinţi sunt plecaţi în străinatate şi nu 
îi pot supraveghea în timpul lecţiilor. Asadar, activitatea on-line a fost pentru mine o experienţă unică care 
m-a speriat la început, apoi m-a facut să mă redescopăr, de multe ori fiind uimită de faptul că ii vad pe elevi 
doar prin intermediul unui laptop, că reuşeam să găsesc soluţii pentru predarea lecţiilor...activitatea aceasta 
on-line a fost chiar o experienţă inedită. Dacă ea conduce spre obţinerea rezultatelor bune, rămăne de văzut!  
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PREDAREA - ÎNVĂŢAREA – EVALUAREA ON-LINE, NECESITĂŢI ALE 

SOCIETĂŢII ACTUALE 
 

PROF. CALIN MIHAELA – MARINELA 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student. De cele mai multe ori, 
predarea se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului/studentului de a reține, 
înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită 
în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de 
profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care trebuie 
consultat „offline” de către elev/ student crește. 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade 
atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui. Ca profesor, dar și ca părinte, devine din ce 
în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce trebuie să învăț asta…”. 
Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Răspunsul este diferit de la o generație 
la alta.  

Evaluarea poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după care dormi liniștit. Învățarea 
nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe elevul/studentul… 
că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât profesorul cât 
și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, 
completă și corectă. 

Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
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• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CALOTA IULIANA-MARIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 

 
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 

notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes 

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare 

Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o 
provocare! 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată 

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ 
funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. INV. PRIMAR CAMER CARMEN 

 SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE COSBUC’’, BRAILA 
 
 Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul 
proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
calificative, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special 
de profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care 
trebuie consultat „offline” de către elev crește. Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și 
foarte diversificată practicată de elev. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică 
componentă de motivare. Motivația de a învăța, dincolo de teama unui calificativ, este un factor social-
cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea invatatorului dar mai ales a părintelui, indiferent 
de nivelul de studii. Ca invatator, dar și ca părinte, devine din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la 
întrebarea demotivațională „De ce trebuie să învăț asta?”. Răspunsul ar trebui să-l oferim încă din partea 
de predare. Evaluarea… evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. 
Poate fi chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după 
care dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca invatator. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai 
bine, să învețe elevul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru 
asta atât invatatorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este 
larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este 
modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi 
tehnologia.Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și 
în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.; 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale; 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul; 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste; 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.Se spune că cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să explorați și permiteți si elevilor să facă 
același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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PLATFORME ȘI APLICAȚII DE LUCRU ONLINE 

 
PROF. CAPMARE ALICE MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUZAU 
 
 O platformă educațională este un spațiu de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Există 

aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru 
acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 
profesorului: Google Classroom și Zoom – cele mai uzuale, dar și alternative folosite de profesori, precum 
Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

 Există resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și 
ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, 
Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu 
individual. 

 Dacă nu sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for Education 
și vreți să țineți orele cu ei, minimum necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit materialul de 
prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru teme și lucru 
individual să găsiți o alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate bazată pe proiect, 
lucru individual verificat în următoarea lecție online etc.). 

 ZOOM este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video, care permite crearea gratuită a 
unor întâlniri online (meetings), unde puteți invita până la 100 de participanți prin intermediul unui link. 
Pentru a beneficia de eliminarea limitei de 40 de minute, trebuie să vă înscrieți cu emailul școlii aici, nu cu 
contul personal, iar toți cei care își creează conturi pe Zoom folosind adresa școlii vor putea organiza 
întâlniri din conturile lor. 

 Elevii nu au nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să acceseze link-ul primit, să descarce aplicația 
Zoom pe calculator sau telefonul mobil și să se conecteze cu un microfon și/sau webcam. Atunci vor intra 
într-o întâlnire online unde pot comunica prin mesaje pe chat cuc profesorul, pot vedea ce le împărtășește 
profesorul de pe ecranul său (opțiunea share screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și 
camere web instalate pe aparatul pe care îl folosesc. 

 Alternativ, aplicația Webex de la Cisco, care are aceleași funcționalități, poate fi folosită gratuit 
pentru întâlniri fără limită de durată până la 100 de participanți.  

 Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de comunicare instant 
prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să 
aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până la 100 de participanți gratuit și 
oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanții cu video, microfon și prin 
chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-
uri prin chat. 

 Aplicarea de anchete/sondaje sau testarea cunoștințelor (reduse ca dimensiuni) la nivelul clasei de 
elevi sunt posibile cu aplicația Plickers. Elevii nu trebuie să aibă în mod necesar acces la dispozitivele 
electronice, deoarece oferirea feedback-ului se face prin intermediul unor coduri de bare tipărite. Acest 
instrument este o formă versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/fals pentru elevii din ciclul primar 
și gimnazial. 

 AnswerGarden este instrumentul digital ideal pentru a colecta rapid răspunsuri scurte, idei și 
feedback de la elevi. Termenii/Enunţurile inserați/inserate apar pe ecran în timp real, sub forma unui nor 
de cuvinte. Şi această aplicaţie este gratuită, iar înregistrarea nu este necesară. 

 Kahoot este un joc-concurs interactiv, care poate implica clasa în totalitate. Întrebările sunt 
prezentate pe perete printr-un (video)proiector, iar elevii pot răspunde prin accesarea aplicaţiei de pe 
dispozitivele mobile (smartphone sau tabletă, dar şi în cadrul unui laborator de informatică dotat cu desktop-
uri). 

 Stop Motion Studio oferă o sumedenie de instrumente care contribuie la realizarea unui videoclip 
perfect, printre acestea numărându-se un autodeclanșator, un mod grilă care permite realizarea animațiilor 
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mult mai ușor și corect, un mod cinema, posibilitatea de a înregistra audio și de a insera înregistrarea în 
clipul video. Cu ajutorul Stop Motion Studio se 

poate înregistra și alege fiecare cadru pe care dorim să îl adăugăm în clipul video. 
 Padlet este utilizat pentru socializarea clasei, învățarea prin colaborare, învățarea de la egal la egal, 

colectarea cercetării și a resurselor pe un anumit subiect, măsurarea înțelegerii unui subiect sau a unui 
concept studiat. Este o aplicație ușor de folosit de către elevi și de către profesori. 

 LearningApps.org poate fi utilizat pe orice dispozitiv. Exerciții interactive și resurse multimedia 
pot fi acum create de dumneavoastră. Pentru o utilizare simplifcată, aplicaţia oferă diferite șabloane (de 
exemplu, sarcini de alocare și comandă sau videoclipuri) care pot fi completate cu conținut. 

 Bitsboard este o aplicație excelentă pentru a crea jocuri care sprijină învățarea, inclusiv imagini, 
videoclipuri și sunete. În plus, multe cataloage de învățare (Boards) pot fi descărcate de pe internet. După 
crearea a mai mult de 30 de jocuri de învățare diferite, acestea pot fi rulate în cadrul aplicaţiei. 

 Aplicațiile de la LIFEtool se remarcă datorită adaptabilității, feedbackului orientat spre utilizator și 
posibilităților lor extinse de evaluare. Combinând posibilitatea de scanare și un program de editare care 
permite includerea materialelor personale precum fotografii și texte, aplicaţiile LIFEtool reprezintă 
programe de învățare unice. 

 O lume virtuală introdusă prin jocuri și realitatea sunt combinate interactiv prin aplicația Osmo. 
Abordarea creativă a învățării, a cuvintelor și a calculului reprezintă principiul de bază al acestei aplicații. 
Aplicația Osmo constă, în principal, dintr-o stație de bază pentru iPad și o oglindă de deformare pentru 
camera frontală a dispozitivului. De asemenea, pot fi adăugate table mici de numere, zaruri, jocuri cu 
tangram și litere, în funcție de cerințele jocului. Se pot dezvolta şi jocuri noi (de exemplu, codarea). 

 Scopul utilizării instrumentelor și tehnologiilor digitale este de a asigura participarea tuturor elevilor 
la educație. Se așteaptă ca dispozitivele inteligente și dispozitivele de tip tablete să inoveze învățarea și 
predarea în numeroase și variate moduri, facilitându-se inclusiv accesul individualizat, oricând și 
nerestricționat de loc și timp la oportunitățile de învățare pentru toți. Cercetările în domeniu evidențiază 
impactul puternic al dispozitivelor mobile asupra pedagogiei și educabililor (utilizatorilor mediului digital). 
Utilizarea mediului digital pare să fie însoțită de o mai mare implicare a educabililor în procesul de învățare 
și creșterea nivelului de colaborare în cadrul acestui proces. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

EDITIA 2020  
 

 PROF. CARNEVALI ANCA  
 LICEUL REGINA MARIA, DOROHOI  

 
 Definitie, forme, metode si tehnici de evaluare 
e) Evaluarea este ,,o activitate prin care sunt colectate, asamblate si interpretate informatii despre 

starea, functionarea si /sau evolutia viitoare probabila a unui sistem (fie acesta elev sau student, cadru 
didactic, institutie sau sistem de invatamant)''. 

f) Dupa etapa in care se realizeaza evaluarea: 
-evaluare initiala (evaluare realizata la inceputul procesului de predare -invatare); 
-evaluarea continua (evaluare realizata in timpul procesului de predare-invatare); 
-evaluarea finala (evaluarea realizata la sfarsitul unei secvente bine precizate din procesul de predare 

-invatare: semestru, an scolar sau ciclu de invatare). 
 
3.Metodele si tehnici de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de 

procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - orală 
(expunerea liberă a elevului, conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente/la 
sfârșit de semestru/în cadrul orei, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți 
conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, observarea și 
analiza activităților practice desfășurate de studenți; - testelor sau a probelor de cunoștințe în format 
electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în 
utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu 
rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor elevului; - 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea 
de feedback imediat.  

– Google Classroom: Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit 
feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise. 

 Instrumente de evaluare frecvent utilizate la ora de limba si literatura romana : chestionarea orala, 
probele scrise . 

 a. Tehnica raspunsului scurt solicita din partea elevului producerea unui rapuns si obiectivarea 
acestuia. Ulterior, raspunsul scurt furnizat de elevi este comparat cu modelul raspunsului corect. 

Avantajele tehnicii sunt evidente: pentru evaluator, ea faciliteaza construirea itemilor, in timp ce 
pentru evaluat reduce drastic posibilitatea furnizarii unui raspuns corect prin ghicire. 

b.Tehnica alegerii duale solicita din partea elevilor asocierea unuia sau a mai multor enunturi cu una 
din componentele unor cupluride alternative duale, cum ar fi:adevarat /fals, corect/gresit, enunt 
factual/enunt de opinie. 

Avantajele tehnicii: ea abordeaza si valorifica, intr-un intrval de timp scurt un volm impresionant de 
rezultate de invatare, de complexitate redusa si medie.Dezavantaje:ea este inutilizabila cand se urmareste 
obtinerea de raspunsuri in situatii complexe. 

c.Tehnica perechilor solicita din partea elevilor stabilirea unor corespondente intre cuvinte, propozitii, 
fraze, nume, litere sau alte categorii de simboluri, distribuitepe doua coloane paralele . 
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Avantajele tehnicii: ea permite atat verificarea unui foarte important volum de rezultate de invatare 
intr-un interval redus de timp, cat si construirea facila a elementelor de test. 

d.Tehnica alegerii multiple presupune alegerea unui raspuns dintr-o lista cu mai multe alternative, 
oferite pentru o singura premisa. 

Avantajele tehnicii: alegerea multipla permite un inalt grad de flexibilitate, determinat de evantaiul 
larg de niveluri de generalitate la care pot fi formulate atat premisele, cat si alternativele. 

e.Tehnica raspunsului deschis este subiectiva. 
Avantajele utilizarii tehnicii: capacitatea ei de a aborda rezultate de invatare de o inalta complexitate, 

inaccesibile altor tehnici;tehnica raspunsului deschis poate solicita din partea elevului respunsuri in care sa 
se realizeze integrarea si aplicarea capacitatilor de analiza, sinteza si rezolvare de probleme;usurinta 
construirii probelor de catre evaluator;aceasta este un mijloc eficace de dezvoltare a capacitatilor de 
exprimare in scrisa elevilor . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
*I.Radu, ,,Evaluarea in procesul didactic'', Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999, pg. 13 ; 
*Mariana Dragomir, MANUAL de management educaţional pentru directorii unităţilor de învăţământ;  
*Emanuela Ilie, ,,Didactica literaturii romane'', ED.Polirom, 2008 ; 
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SCURTE OBSERVATII ASUPRA EVALUARII ON-LINE  

 

 CASCATAU NAUSICA 
 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 

interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica 

ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul 

proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de note, ci 

este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de profesori 

preocupați de activitatea lor.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 

Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare 

Evaluarea: Să predai e simplu. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe elevul…. 

Dar si evaluarea e în responsabilitatea ta. 

Structura procesului de evaluare: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 

acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 

raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 

de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 

caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 

semnificații. 

Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar 

realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, 

etc. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 

• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 

• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

După mai multe ore în fața calculatorului ne simțim mult mai obositi decât dacă am fi fost în sala de 

curs. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles. Îți lipsește interacțiunea direct. 
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Ca si instrument putem folosi platforma Zoom pentru livrarea de conținut și organizarea activităților. 

Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și 

Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, 

dar și Microsoft Team. 

După cursurile on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de 

mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu.  

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 

întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Iar pentru a 

fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CATALIN ELENA DANIELA 

 GRADINIȚA CU P.N., NR.10, PLOIESTI 
 
 „Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.”( D. Ausbel) 
 
 „Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din 

temelii învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum 
mai bine de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, 
imaginaţiei şi creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului 
dialogului om - maşină” (O.I.D.I, 1990). 

 
 Activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale 

celui educat. 
 Evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină 

interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinţe şi spre activitatea 
de învăţare. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale. 

 Evaluarea online poate fi utilizată: 
• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 

în predare și evaluare. 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat.  
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
 Voi enumera câteva platforme/aplicatii online: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

˗˗ Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 ˗˗ Kinderpedia – aici se pot incarca lucrarile copiilor, se face o prezenta zilnica, etc. 
 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este de preferat 

să explorați și să permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Astfel evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată 
o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CATANA MAGDALENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POPESCU”, 
 MARGINENI-SLOBOZIA 

 
Trecem cu toții printr-o perioadă grea și provocatoare – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială 

pe o perioadă nedeterminată, statistici, vești negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează 
resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare 
în general? 

Atât elevii cât și profesorii trebuie să se documenteze cu privire la utilizarea platformelor de învățare 
online pentru a putea face față provocărilor actuale. 

Predarea-învățarea –evaluarea sunt corelate astfel încât nu pot funcționa una fără cealaltă. 
De aceea, evaluarea este esențială și în mediul online. 
REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la 

formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale 
studenţilor), este şi o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit 
segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. 

Deoarece el se elaborează în afara şcolii, elevul putând beneficia de sprijinul altor persoane, se 
recomandă susţinerea referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune diverse 
întrebări din partea profesorului şi a colegilor. 

Răspunsurile la aceste întrebări sunt, de regulă, edificatoare în ceea ce priveşte contribuţia autorului 
la elaborarea unui referat, mai ales când întrebările îl obligă la susţinerea argumentată a unor idei şi 
afirmaţii. 

INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca metodă de învăţare, 
pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să acţioneze independent, atât individual cât şi în echipă. 

Este de preferat ca rezultatele să fie analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul să poată formula 
observaţii, aprecieri şi concluzii. 

Pe baza analizei activităţii elevilor şi a rezultatelor obţinute de ei în cadrul investigaţiei, profesorul 
poate acorda note, valorificând, în felul acesta, funcţia evaluativă a investigaţiei. 

Această metodă se poate aplica cu succes de la preșcolari (experimente simple) până la studenți 
(experimente ample) 

PROIECTUL poate fi folosit cu elevii din clasele mari pentru învăţarea unor teme mai complexe, care 
se pretează la abordări pluridisciplinare/ interdisciplinare şi transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe 
parcursul instruirii sale) sumativă. Cu ajutorul lui elevii/studenţii, pot face dovada că au capacitatea de a 
investiga un subiect dat, cu metode şi instrumente diferite, folosind cunoştinţe din diverse domenii.  

Ca şi în cazul investigaţiei, profesorul stabileşte lista temelor de proiect, perioada de realizare şi-i 
iniţiază pe elevi sau pe studenţi asupra etapelor şi a tehnicilor de lucru (individual sau colectiv). 

Atât investigația cât și proiectul se poate susține online atât sub formă de document, dar mai ales sub 
formă de prezentare power point cu imagini din timpul lucrului- fapt care place foarte mult elevilor. 

De asemenea, platformele educaționale facilitează munca profesorului și pune la dispoziția acestuia 
o modalitate accesibilă de alcătuire a TESTELOR CU ITEMI OBIECTIVI ( alegere multiplă, alegere duală 
sau completare răspuns). 

Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere îl constituie capacitatea elevului de a utiliza 
cunoştinţele, de preferat aceleia de a le însuşi, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic 
decât pe plan teoretic. 

 În această eră a tehnologiei, elevii își valorifică mult mai bine atât aptitudinile personale cât şi cele 
sociale: predispoziţia elevului de a comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul colectivului şi 
al său), spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur, fără supraveghere. Practic, 
asemenea calităţi nu intră în preocupările comisiilor de examen și profesorul îi poate îndruma și evalua 
după alte criterii. 
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Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă un nivel corespunzător de 
instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce priveşte comunicarea, creativitatea, autonomia şi luarea 
deciziilor, procesul de învățământ în mediul online ar trebui să fie corelat cu evaluarea, fapt care duce la o 
reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR CATRINA MIRELA 

GRADINITA “SPIRIDUSII”, BUCURESTI 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât 
a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea 
în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un 
mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
accesibile tuturor și multă determinare 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva dintre metodele de evaluare online: 

  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – meet video e inclus gratuit acum,  
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 

comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor; 
 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte –  

toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtual; 
 Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține  

feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 
Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test 
cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot –baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind 
ei înșiși itemi de teste. 

 Wordwall –mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învăţă- 
mântul primar. 
La nivel preşcolar, puzzle-urile online sunt cele mai utilizate, la îndemană, dacă ne gândim la un 

smartphone si foarte aşteptate de copii. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Voiculescu, E., (2001), Pedagogia prescolara, Editura Aramis; 
 Bocos, M., (2003), Instructie si educatie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
 Cucos, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom. 
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EVALUAREA IN MEDIUL ONLINE 

 
CAZACU MIHAELA 

GRADINITA CU P.P. NR. 5, BARLAD 
 
Aceasta evaluare se va face prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis 

pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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GRĂDINIȚA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CAZAN ANDREEA 

LICEUL TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA 
 

Școala trece în această perioadă printr-o schimbare, care determină reacții Pro sau contra. În cazul 

grădinițelor lucrurile sunt mai delicate, deoarece esența mediului preșcolar este socializarea. Acum că, 

întreaga activitate s-a mutat în mediul online trebuie alese cele mai potrivite mijloace pentru copii. Un 

avantaj al acesti tip de învățare îl reprezintă varietatea resurselor, care stârneasc interesul copiilor.  

Dacă în vremurile trecute profesorii prezentau aspecte negative și consecințe ale folosirii telefonului/ 

tabletei/ laptopului, în prezent provocarea este folosirea tehnologiei în scop educativ. 

Activitățile desfășurate în mediul online de către preșcolari se desfășoară în grupuri închise, în care 

se comunicarea dintre copil și educatoare este mijlocită de către părinți. Un aspect îmbucurător este acela 

că părinții petrec mai mult timp alături de copii. 

Bazându-se pe învățarea asincronă, cadrele didactice concep filme educative, transmit conținuturi și 

sugestii de activități, jocuri de mișcare, care vin în ajutorul preșcolarilor. 

Modalitatea prin care se evaluează activitatea copiilor este feed-back-ul primit : pozele activităților 

practice, măsura în care au respectat sarcinile stabilite, filmulețe în care copiii recită poeziile etc. 

Este evident faptul că mediul online influnțează negativ copilul preșcolar din punct de vedere 

atitudinal, afectiv, emoțional, comportamental, iar efectele acestei distanțări sociale nu întârzie să apară: 

anxietăți, depresii, stări de nervozitate și multe altele. 

Copilul preșcolar are nevoie de joacă, de prieteni, de empatie, de situații pe care să le gestioneze, de 

interacțiune. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: CAZAN CARMEN- ELENA 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, PLOIEȘTI 
 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de învațământ alături de predare și învățare, pentru a 

furniza educatorilor, copiilor și părinților informațiile necesare desfășurării optime a activităților din 
gradiniță. Evaluarea este definită ca o activitate prin care prin care se realizează colactarea, organizarea și 
interpretarea datelor obținute prin aplicarea unor instrumente de măsurare în scopul emiterii judecății de 
valoare pe care se bazează o anumită decizie educațională. De asemenea, Constantin Cucoș, apreciază că 
evaluarea școlară este " procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile pentru a 
facilita luarea unor decizii ulterioare". 

La nivelul preșcolar evaluarea urmărește progresul copilului în raport cu el însuși fără a-l raporta la 
norme de grup. Sunt analizate și validate prin evaluarea preșcolarului competențele și capacitățile formate 
în cadrul procesului de învățare 

Pentru că trăim într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză de nedescris, pentru că orice 
informație se află la un Click distantă, pentru că a te adapta înseamnă a evolua, am încercat să țin cont de 
metodele tradiționale și moderne pentru a realiza o evaluare optimă în mediul on line.  

Pentru preşcolari din ziua de azi, învațarea on line reprezintă un mediu de învăţare mult mai 
confortabil, dar care necesită un mare suport din partea adulţilor, al părinţilor. 

În următoarele rânduri vă voi recomanda câteva instrumente digitale, câteva dintre aplicaţiile și 
instrumentele digitale pe care l-am folosit în perioada desfășurării grădiniței de acasă, care se pot utiliza în 
facilitarea învățării, dar și a evaluarii on-line.  

Conferințele on-line facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron, dar și 
evaluarea preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom și GoogleMeet. 

Zoom este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori/educatori. Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe 
white board se poate desena, colora, se pot forma mulțimi de elemente; se pot împărtăși documentele, 
materialele aflate în calculator/laptop. Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

GoogleMeet este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți un 
cont de gmail. Datorită pandemiei, și gmailul are acum opțiunea de meet. Meet este aplicația Google unde 
puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a 
putea intra in sesiunea online. Meet oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu 
participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți 
participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

Jocurile on-line sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul 
ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. Jingsawplanet este o aplicaţie care 
permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de 
complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont 
de utilizator. 

Jocurile didactice sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Tot în acest cadru se încadrează și aplicația Worldwall. Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele 
didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, dar și a evaluarii promte, fiind 
posibile de la 1 la 8 modele. De exemplu: Simbolul/imaginea lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat 
sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc; Este un instrument digital ușor de 
utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

Evaluarea în mediul on line constă în utilizarea unor aplicații feed-back. Acestea sunt instrumente de 
măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz și Kahoot. 

Kahoot este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; educatorul creează testu l, apoi trimite codul de acces preșcolarilor care, cu ajutorul unui adult, 
accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
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crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă eucatoarei statistici, date despre progresul copiilor, precum şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – preșcolar. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoș, C., Pedagogie, ed. a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirim Iași, 2006; 
2. Ilie, M., Nicolae, C., Metodica activităților instructiv educative din învațământul preșcolar, 

Editura Explorator, 2017; 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVAȚAMANTUL ON LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: CEANGAU SIMONA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR 25 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
 
Motto: „Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care 

percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din 
cauza acestei vieţi.” Ernest Louis 

 
Realitatea acestei perioade demonstreaza încă o data nevoia de elasticitate a sistemului școlastic, 

acesta trebuind să se ralieze atât problemelor sanitatre existente, cât și schimbării psihicului colectiv al 
elevilor cărora se adresează. 

 Sistemul de învățământ trebuie să devină puntea spre definirea viitoarelor personalități și stări 
profesionale a elevilor pe care-I modelează prin diferitele metode. În această perioada a suspendării 
cursurilor, tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță. 
Totodată este si o provocare atât pentru profesori deoarece îi obligă oarecum să se îndepărteze de noțiunea 
de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document 
electronic, cât și pentru elevi, deoarece îi ajută să folosească tehnologia și să devină autonomi în învățare. 

Paulo Coelho afirma că „ lecțiile vin întotdeauna atunci când ești pregătit, iar dacă vei fi atent la 
semne, vei afla mereu ce-ți trebuie pentru pasul următor.”  

 Căutând modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și 
evaluare am găsit câteva posibilități pe care le-am aplicat la clasă. 

Unul din mijloacele folosite din ce în ce mai frecvent în cadrul procesului de instruire și evaluare și 
a cărui eficiență a fost dovedită printr-o serie de studii sau cercetări de specialitate este jocul didactic. Rolul 
si importanța jocului didactic consta în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare, consolidare si 
verificare a cunostintelor, iar, datorită caracterului său formativ, influențează dezvoltarea personalității 
copilului. De aceea, jocuri on-line sunt aplicaţii plăcute atât de către copii cât şi de cadrele didactice, 
doarece îşi păstrează simţul ludic. De exemplu crearea unor puzzle-urile on-line cu ajutorul aplicaţie 
JINGSAWPLANET care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de 
piese în funcţie de complexitatea dorită (de la trei la câteva sute de bucăţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu 
necesită crearea de cont de utilizator. 

 Aplicația GoogleMeet –face parte din Google for Education este o platformă de comunicare prin 
video și chat, unde putem crea un link de întâlnire, iar elevii trebuie doar să-l acceseze. Permite partajarea 
ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 
Tot din suita de programe oferite de Google este aplicatia Google Classroom unde putem discuta cu elevii 
pe Meet video, pot fi corectate temele și putem oferi feedback direct fiecărui elev, putem crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Un alt program folosit în evaluarea elevilor din ciclul primar este Wordwall. El poate fi utilizat pentru 
a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Este ușor de creat si aplicat facilitând evaluarea. 

De asemeni, o platformă gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive este Kahoot. Cu 
ajutorul ei putem creea un joc distractiv în câteva minute. Poate conține o serie de întrebări, formatul şi 
numărul de întrebări depinde doar de alegerea ta. Se pot adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame 
întrebărilor pentru a face testul cât mai plăcut. 

Având în vedere cele prezentate, consider că este de datoria noastră, a dascălilor si a programelor de 
studiu, să tinem atât cont cât si pasul cu schimbările majore din punct de vedere tehnologic, cognitiv, a 
intereselor colective ce se petrec în societate, pentru a putea dezvolta și defini o viitoare bază constructivă 
a societății umane per ansamblu. 

 Eforturile noastre nu vor fi puține, dar rezultatele ce se vor desprinde în urma finalității acestor 
eforturi se vor propaga sub forme constructive atât pentru elitele societății cât și pentru cele mai năpăstuite 
persoane ale societății umane. Munca în colectiv trebuie subordonată idealului „binele colectiv!” 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA PREȘCOLARILOR 

 
PROF. CENUȘA MARIA LILIANA 
GPP.”PITICOT”CIMPENI, ALBA 

 
În contextul pandemiei, noi, educatoarele, dar și preșcolarii am învățat să ne adaptăm din mers pentru 

a desfășura activități online de calitate și interactive, care să aibă ca scop atât socializarea, cât și învățareași 
evaluarea. Pentru aceasta, am fost nevoită să învăț să utilizez platforme noi, instrumente digitale, dar și să 
creez lecții și activități interactive pe platforme precum: Livresq, Jigsaw Planet, Kahoot, Wordwall etc, 
pentru a putea ține copiii conectați, pentru a-i atrage și pentru a încerca de fiecare dată activități noi, 
niciodată la fel.  

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de 
natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și 
întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) 
procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la 
sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar.În continuare, voi prezenta câteva astfel 
de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau 
computer.Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea 
stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe  
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului.Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.După ce ne creăm cont, o să apară o nouă 
interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul 
activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba 
pentru a putea scrie cu diacritice.După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem 
link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
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Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.https://www.didactic.ro/materiale-didactice/platforme-si-instrumente-digitale-pentru-activitati-
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 EVALUAREA ON LINE- REFLECȚII ȘI RECOMANDĂRI 

 
 PROF. PT. ÎNV. PRIMAR CERNAT NICOLETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11, BUZAU 
 
Una dintre temele abordate frecvent de către teoreticienii și practicienii educației, cel puțin în ultima 

jumătate de an o reprezintă evaluarea realizată on line. Propun această temă de meditație ca punct de plecare 
pentru schimbarea practicilor educaționale deoarece, în condițiile oferite de societatea actuală, trebuie 
stimulată în continuare participarea activă a elevilor și ameliorarea rezultatelor școlare. 

Principalele aspecte pe care le urmărim în propunerea sarcinilor de lucru în momentele de evaluare 
on line sunt următoarele: 

-aspecte instrucționale (relația dintre organizarea instruirii și cunoștințele aplicate). Cum au reacționat 
copiii? Care au fost principalele dificultăți cu care m-am confruntat? A crescut motivația pentru învățare și 
participarea activă la activitatea școlară on line? 

-aspecte interacționale (elev- elev, elev- cadru didactic). Sunt mai relaxați copiii? Ce idei noi au? 
Relația dintre elevi și cadru didactic s-a schimbat? 

-conținuturile învățării. Ce conținuturi noi au fost introduce și care au fost sursele? Am făcut apel la 
părinții elevilor sau la membri ai comunității ca surse pentru învățare? Cum am realizat abordarea 
interdisciplinară a unor teme, studii tematice, exploatarea inteligențelor multiple și a stilurilor diferite de 
învățare ale elevilor? 

-climatul clasei. Copiii se simt bine participând la lecțiile interactive? Sunt mândri de ceea ce 
realizează în timpul activităților on line? 

-reflecțiile altor cadre didactice față de evaluarea on line. Ce spun colegii care au aplicat diverse forme 
ale evaluării în timpul activităților interactive, ce metode ameliorative ale rezultatelor școlare și a 
participării elevilor au utilizat? 

-gradul de participare a elevilor și performanțele lor școlare. Am remarcat ameliorări, prin evaluări 
parțiale periodice, ale rezultatelor școlare înregistrate de elevi odată cu introducerea lecțiilor on line? 

Activitatea de evaluare desfășurată în timpul lecțiilor interactive este complexă. Dar consider că am 
reușit să depășesc obstacolele ivite prin flexibilitate și dorință de adaptare la nou. Ceea am învățat din 
evaluarea on line până în prezent ar putea fi condensat în câteva recomandări:  

-examinați-vă convingerile și scopurile pedagogice! Gânditi-vă la întrebarea: de ce evaluarea în 
sistemul on line este incitantă, provocatoare pentru mine, ca și cadru didactic?  

Este important, să reflectați asupra faptului că evaluarea on line este indispensabilă, extrem de 
valoroasă în practica dv. pedagogică. 

-stabiliți și împărtăsiți cu colegii o viziune! 
Cum se articulează evaluarea on line a activității de predare-învățare cu misiunea școlii și cu direcțiile 

de dezvoltare instituțională? 
-evitați supraîncărcarea! 
Introduceti treptat schimbările în cadrul activității de predare-învățare on line. Elevii au nevoie de 

timp pentru a se adapta la această situație nouă pentru ei, în care trebuie să participle la activitățile școlare 
chiar de acasă. 

-pregătiți-vă ca aceste schimbări să se petreacă în timp! 
Efectele pozitive asupra copiilor ale activității de evaluare on line nu vor fi vizibile imediat. E nevoie 

de timp și efort atât din partea cadrului didactic, cât și a elevilor pentru realizarea sarcinilor specifice 
evaluării on line. 

-procedați cu inteligență! 
Porniți cu pași mici, propuneți treptat noi metode și instrumente de evaluare. Începeți cu cele 

tradiționale, probe orale, probe scrise, practice, dar nu uitați și de cele complementare, observația 
sistematică, investigația, portofoliul, autoevaluarea. Manifestați aceeași grijă și atenție față de toți elevii 
clasei, dați dovadă de flexibilitate în aplicarea metodologiilor de evaluare on line, dorința de 
autoperfecționare. 

-cultivați colegialitatea! 
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Evitați izolarea și găsiți-vă parteneri, colegi cu care puteți lucra împreună, puteți împărtăși idei și 
materiale, care să facă observații și să vă ofere feed-back.  

-aplicați noile idei! 
Practica on line îi obligă pe profesori să devină pragmatici. Gândiți evaluarea continuă on line strâns 

legată de nevoile specifice ale elevilor, de procesele de învățare, de metodologiile de predare și evaluare on 
line. 

-examinați politicile educaționale și procedurile utilizate în școală! 
Introducerea evaluării on line este menționată în documentele și prevederile naționale. Cu toate 

acestea, la nivel de micropolitică a școlii sunt necesare ajustări astfel încât evaluarea să se concentreze pe 
proces, dar și pe produsul final, pe capacități de nivel superior, precum aplicarea, analiza, sinteza și 
evaluarea. 

-echilibrați presiunea cu sprijinul! 
Nu este suficient să aveți idei! Este important să le aplicați fără să amânați introducerea lor. Informați 

atât elevii cât și părinții despre schimbările pe care doriți să le faceți în ceea ce privește evaluarea on line.  
-primiți și oferiți feed-back!  
Realizați o atmosferă de încredere, căldură și deschidere. Depășiți barierele de comunicare care țin 

de școală, familie, comunitate. Încurajați exprimarea sentimentelor legate de succele sau eșecurile trăite. 
Identificați punctele tari și punctele slabe ale activității de evaluare on line. Astfel, veți optimiza viitoarele 
aspecte ale evaluării continue on line. 

-asumați-vă responsabilitatea pentru schimbările introduse în activitatea de predare-învățare-evaluare 
on line și faceți rezultatele cât mai vizibile la nivelul școlii! 
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EVALUAREA ON-LINE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC: CERNEA ANDREEA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRANCUȘI”,  
 TARGU-JIU 

 
 Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 

problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 
mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai 
face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu 
surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor 
comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.  

 Situația pandemică ne impune tuturor o altfel de abordare a activității instructiv-educative. În ceea 
ce privește educația timpurie, educatoarelor li se recomandă a utiliza comunicarea, respectiv la învățarea 
asincronă, prin care părinții copiilor nu vor fi conectați simultan, ci atunci când timpul și serviciul le 
permite. Este o perioadă dificilă atât pentru copii, cadre didactice, cât și pentru părinți, deoarece preșcolarul 
depinde în permanență de sprijinul unui adult în ceea ce privește conectarea la internet (atât sprijin fizic, 
cât și sprijin moral în rezolvarea cerințelor), iar învățarea eficientă, mai ales în cazul preșcolarilor, are loc 
față în față. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 
Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere a progresului școlar realizat de cei mici, respectiv 
cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

În învățământul preșcolar, evaluarea on-line este mult mai dificilă decât la celelalte trepte de 
învățământ, deoarece preșcolarii nu pot intra on-line pentru a rezolva diverse sarcini de lucru sau pentru a 
fi ascultați dacă au învățat poezia sau cântecul propuse de educatoare, iar pentru a avea loc această evaluare, 
cadrele didactice pot să elaboreze fișe de lucru pentru cele cinci domenii de dezvoltare, pot propune 
activități practice/plastice respectând particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Pe lângă dezavantajele pe care le are această activitate on-line, putem să găsim câteva lucruri care vin 
în ajutorul educatoarelor pentru a le facilita cât de cât transmiterea informațiilor, cât și evaluarea on-line a 
preșcolarilor și anume: 

- Aplicații care ajută educatoarele să creeze puzzle-uri, colaje, imagini în funcție de tema 
săptămânală (jingsawplanet, pizap) 

- Aplicații pentru a crea jocuri interactive sau jocuri de evaluare (wordwall) 
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- Learningapps este o platformă care ajută cadrele didactice în a crea fișe de lucru cu diverse sarcini 
- Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 

formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 

Evaluarea on-line reprezintă o provocare pentru cadrele didactice pentru învățământul preșcolar dat 
fiind nivelul de vârstă al copiilor, obligând cadrele didactice să fie în permanență conectate cu noile 
tehnologii, astfel încât să aleagă materialele didactice potrivite procesului instructiv-educativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Curriculum pentru educație timpurie, Ionescu M, Mijloace de învățământ și integrarea acestora în 
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2. www.noi-orizonturi.ro 
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EVALUAREA ONLINE 

 
 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: CETINĂ ANGELA ADRIANA 

 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 
deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 
profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 
tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. 

 Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în 
ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. 
Trebuie să recunoaștem din capul locului că: • sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din 
cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate 
de calculator; • curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități 
la distanță; • companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 
nevoile de sistem ale educației.  

 ȘCOALA ONLINE: ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 8 În aceste circumstanțe au 
apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul 
multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, 
elevii, părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în 
proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie 
menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii 
populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de 
la experiențe antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care 
perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, 
implicit, față de învățarea formală.  

 Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de echipamente, 
de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. Tot acest tablou de 
elemente care interacționează la un nivel mai simplu sau mai profund a reprezentat contextul în care studiul 
de față a fost inițiat. Studiul nostru are mai multe linii de acțiune: pe de o parte are la bază un interes 
epistemologic menit să fundamenteze noi dezvoltări în domeniul științelor educației, iar pe de altă parte o 
cunoaștere clară a tuturor tendințelor din sistem poate să ofere un evantai de modalități de sprijin pentru 
sistem. Este evident că de amploarea și de fundamentarea științifică riguroasă a unei astfel de perspective 
depinde nivelul la care putem răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a îmbunătăți calitatea 
educației pe termen scurt, mediu și lung. 

 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

 Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este 
ocomponentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a 
unordecizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului 

 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsuare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 
delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
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întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are 
nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, 
prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în 
care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 
atenția. 

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de 
elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs 
corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează 
paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat 
instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea 
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de 
capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat. 

 Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport digital este 
un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. Aspectele pedagogice sunt, de 
asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative eficiente. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA CHIMIE 
  

 PROF. CETINA ILEANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
 Metodele de evaluare sunt importante în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt folosite. 

Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în situaţiile cele mai potrivite. Fiecare metodă, 
tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Ele vizează capacităţi cognitive diferite 
şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi informaţii despre procesul didactic. Datorită acestui fapt dar şi 
diversităţii obiectivelor activităţiididactice, nici o metodă şi nicio un instrument nu pot fi considerate 
universal valabile pentrun toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile. 

 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

 Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 Instrumentul de evaluare este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare care „colectează” 

informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. 
Instrumentul de evaluare se compune, de regulă, din mai mulţi itemi. O probă de evaluare (un instrument) 
se poate compune dintr- un singur item (o singură întrebare, cerinţă, problemă etc, îndeosebi atunci când 
răspunsul pe care trebuie să- l formuleze elevul este mai complex) sau din mai mulţi itemi. Un instrument 
de evaluare integrează fie un singur tip de itemi (spre exemplu numai itemi cu alegere multiplă - IAM) şi, 
în acest caz, constituie un „Chestionar cu alegere multiplă” (CAM), fie itemi de diverse tipuri, care solicită, 
în consecinţă, tehnici diverse de redactare, formulare sau prezentare a răspunsurilor. Construcţia 
probelor/instrumentelor de evaluare este o activitate laborioasă. Între complexitatea obiectivelor 
educaţionale ce trebuie evaluate şi „deschiderea „tehnicilor şi instrumentelor de evaluare trebuie să 
funcţioneze corespondenţe progresive. Obiectivele se dezvoltă de la simplu la complex, iar instrumentele 
de evaluare se dezvoltă de la „închise” spre „deschise”. Există o puternică corelaţie între instrumentele de 
evaluare şi operaţiile evaluării (măsurarea, aprecierea, decizia). De asemenea sunt corelaţii importante între 
instrumentele de evaluare şi strategiile/tipurile de evaluare, precum şi între instrumente şi metode. Fiecare 
operaţie, metodă, strategie etc solicită instrumentul evaluativ cel mai potrivit. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată la disciplina 
chimie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită. pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expună răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 
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 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 EDUCATOARE: CHELMUS ANDREEA 

 SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE CALINESCU”,  
ONESTI, NIVEL PRESCOLAR 

 
 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

 Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Conform Strategiei naționale de dezvoltare a societății 
informaționale “Moldova Digitală 2020” (Hotărâre de Guvern, nr. 857 din 31.10.2013) principalele 
obiective specifice de integrare TIC în educație vizează: formarea competențelor digitale la absolvenții 
instituțiilor de învățământ pentru a activa într-o societate informațională; optimizarea curriculumului TIC 
în învățământul superior, elaborarea standardelor educaționale de competențe digitale, compatibile cu 
practicile europene; extinderea schemei de certificare a abilităților digitale în școli și universități, elaborarea 
cursurilor în format electronic pentru facilitarea accesului la studii și aplicații; prevederea în planurile de 
finanțare a instituțiilor de învățământ a mijloacelor financiare distincte destinate procurării de echipamente 
și soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor oferi studenților manuale multimedia, suporturile didactice 
elaborate de profesori notorii în domeniu. Integrarea resurselor TIC în educație poate contribui la creșterea 
performanțelor academice doar în condițiile, în care studenții posedă cunoștințe de utilizare a calculatorului. 
Astfel, planurile de învățământ ale programelor de studii superioare la ciclul I, oferite de universitate, conțin 
disciplina Tehnologii Informaționale de Comunicare, în cadrul căreia studenții obțin competențele digitale 
de bază. Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 
interacțiune cu studenții și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea 
creșterii calității procesului de predare-evaluare în cadrul universității se acordată o atenție deosebită 
familiarizării profesorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora 
de a utiliza calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe 
utilizarea platformei educaționale USDC. Prin utilizarea platformei de e-learning se obține o unealtă 
valoroasă care poate ulterior îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor 
privitoare la performanțele studenților. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă 
pentru colaborare on-line și pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea 
facilă cu studenții. O funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în preîntâmpinarea unei 
nevoi viitoare - este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele studenților. Evaluarea 
joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații 
despre progres și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de 
certificare și rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul studenților, 
profesorilor, cursurilor sau ale 4 instituțiilor. Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite 
administrarea unor volume mari de notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a 
metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, 
se bazează pe verificarea: - orală (expunerea liberă a studentului, conversația, chestionarea orală, interviul); 
- scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, 
portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, 
de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților practice desfășurate de studenți; - 
testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 
informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare 
care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de 
răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor studenților; - evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces 
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deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. În acest ghid este 
prezentat rolul platformei educaționale în îmbunătățirea calității procesului de evaluare on-line a 
competențelor academice.  

PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ. INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 Platforma educațională USDC a fost lansată în anul 2009 în rezultatul colaborării cu Institutul de 

Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), având la bază softul open source Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment), Pe lângă faptul că oferă posibilități de a lucra în grupuri prin 
instrumente de colaborare care sunt foarte simplu de folosit.  

 Există posibilitatea ca împreună cu studenții să se creeze și editeze documente de tip Wiki 
(documente editabile în grupuri), să se testeze diferite idei sau moduri de abordare a unor referate sau să 
organizeze dezbateri, platforma educaționala USDC pune la dispoziție diferite instrumente de evaluare, 
care ajută la construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate 
nevoilor de astăzi. Testul reprezintă o unitate logică de activitate pe platforma Moodle, poate cea mai 
importantă unitate pentru notarea cunoștințelor studenților în mod obiectivă. Testul trebuie privit sau înțeles 
ca o unitate structurată de itemi, de același mod de prezentare pe ecran sau de prezentare eterogenă, prin 
care se urmărește evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cunoștințe sau abilități. Din perspectiva 
platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea ușoară a parametrilor de aplicare 
cum ar fi numărul de itemi, modul 5 de extragere a itemilor, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, 
cadența întrebărilor, dreptul de revenire sau nu asupra răspunsurilor, aplicarea sau nu a penalităților, 
valoarea penalităților aplicate, rularea testului de mai multe ori, intervalul minim de timp dintre două rulări, 
momentul activării, momentul opririi, etc. Acești parametri determină rezultate diferite cu același set de 
întrebări aplicat în instanțe diferite (valori diferite ale parametrilor amintiți) la același colectiv evaluat. 
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EVALUAREA ELEVILOR ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, CHELMUȘ FELICIA –ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI  
  
În contextul pandemiei, cauzat de Covid19, din martie 2020, care a determinat adoptarea unor măsuri 

specifice privind desfășurarea procesului instructiv-educativ, s-au produs schimbări majore, astfel încât 
evaluarea on-line a fost o nouă provocare, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Tehnologia 
digitală a facilitat în această perioadă continuarea activităților didactice, în perioada suspendării cursurilor 
față în față. 

 Noi, cadrele didactice din învăţământul primar, trebuie să folosim și în cadrul orelor on-line 
instrumente de evaluare deoarece sunt o parte necesară a continuării învățării. 

Evaluarea on-line pe care cadrul didactic o utilizează poate fi de natură formativă sau sumativă, prin 
probe orale, probe scrise sau probe practice. 

Probele orale pot fi folosite prin comunicarea video-audio, prin intermediul camerelor web, în care 
evaluatul poate să expună răspunsurile la întrebări sau să prezinte subiectul propus pentru evaluare. 

Probele scrise se pot realiza în mediul on-line printr-un set de standarde și specificații dedicate 
instruirii asistate de calculator. 

Probele practice pot fi utilizate doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
 Putem folosi platformele și aplicațiile disponibile on-line cum ar fi: 
 Google Classroom prin care putem discuta cu elevii, temele pot fi corectate oferind feedback direct 

fiecărui elev. Iar pentru feedback mai ușor pe baza celor mai frecvente comentarii se poate crea o bancă de 
comentarii pe care le oferim elevilor. 

 Google Jamboard prin care se poate vizualiza destul de ușor răspunsurile scurte. De asemenea toți 
elevii pot vedea răspunsurile date. 

 Google Forms care ne permite să concepem formulare, pe care le putem utiliza pentru a obține 
feedback, putem crea teste scrise, dar și pentru a trimite confirmări de participare la anumite evenimente. 
Testele pot cuprinde întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns. 

 Funcția Quiz permite, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla în cel mai scurt timp dacă la un 
test au răspuns corect sau nu. De asemenea, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații 
pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.  

 Wordwall permite mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales pentru 
învățământul primar. Folosind instrumentul Wordwall, vom crea cu ușurință un set de întrebări pe care să 
le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii sunt implicați într-un mod interactiv de lucru. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Aplicația ne permite să setăm limba română pentru a crea aplicații și exerciții dorite de noi. 

În contextele învățării on-line, implicarea cadrului didactic joacă un rol importam în realizarea 
instrumentelor de evaluare care trebuie să fie cât mai semnificative, deoarece rezultatele elevilor sunt cea 
mai clară dovadă a progresului educațional. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. CHERECHEȘ LUMINIȚA- GEANINA 
 
 Învățământul online este o formă de învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor 

didactice și a elevilor în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita 
comunicarea elev-cadru didactic dar și elev-elev, iar în anumite situații, comunicarea dintre cadru didactic 
și părinte. 

 Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire 
dar și cât de eficiente au fost metodele de predare- învățare. Ea constituie elementul reglator și autoreglator 
din sistemul de învățământ.  

 A apărut un nou tip de evaluare, evaluarea online, ce poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei 
forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă. Testele online sunt un produs nou care nu 
trebuie respins ci îmbunătăţit 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient noiilor situații apărute. Ea a 
crescut în popularitate deoarece ajută la administrarea unor volume mari de notare.  

 Evaluarea online poate fi utilizattă pentru realizarea diferitelor activitați didactice de testare și de ce 
nu, de autoevaluare, de colectare a statisticilor privind gradul de asimilare a cunoștințelor. Profesorul poate 
realiza teste de maximă precizie în doar câteva minute.  

 Evaluarea online permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de elevi, include un 
număr mare și variat de tipuri de întrebări ce acoperă materia studiată până la momentul evaluării.  

 Instrumentele de evaluare online pun la dispoziție profesorilor de istorie din nivelul gimnazial dar 
și liceal o gamă largă de posibilități de evaluare. 

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea poate fi făcută instantaneu, cel evaluat primindu-și punctajul pe 
loc.  

 Cea mai ușoară metodă de evaluare online ar putea fi cea de tip chestionar, ce poate fi aplicată foarte 
ușor la istorie și unde factorul subiectiv este înlăturat. Aici putem folosi aplicația Forms. Are un nivel înalt 
de obiectivitate și provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile sau completările corecte. 
Fiecare item trebuie să aibă un punctaj clar.  

 O evaluare eficientă poate fi considerată și evaluarea orală. Pentru acest tip de evaluare putem folosi 
comunicarea video-audio unu la unu (cadru didactic- elev) sau în cadrul lecției online, cu participarea 
întregii clase pe Meet sau Zoom. 

 O altă metodă de evaluarea o reprezintă proiectul. Elevii le pot încărca pe platforma Classroom iar 
mai apoi vor fi evaluate de către profesor.  

 Testele ce propun probleme spre soluționare sunt greu de evaluat în mod automat.  
 La istorie, unde elevii de clasa a VIII-a susțin tezele semestriale, acestea ies din discuție ca metodă 

de evaluare.  
Avantaje 
 copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 
 se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
 se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 
Dezavantaje  
 se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 

ceva 
 lipsa spațiilor potrivite, în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii în familie și în 

special în mediul rural, în familii foarte sărace 
 lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat 
  

674



BIBLIOGRAFIE 
• Brut, Mihaela, Metode de testare on-line, 2006 
• Gramatovici, Radu- Recomandări pentru susținerea activităților educaționale online, 2020 
•  Prof. ec. Tănase, Mihai, Evaluarea-componentă esențială a procesului instructiv-educativ, 

Brașov, 2011 
 

675



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: CHEREGI GEORGETA 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53, ORADEA 
 
 Evaluarea, potrivit pedagogiei, se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici 

referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic.  
 Deoarece, tehnologia informatică s-a inserat tot mai mult in domeniul educației in predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea rapidă a internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale ceea ce a 
determinat apariția de noi tipuri de cursuri și de platforme online care vin în ajutorul elevului.  

 Evaluarea online este o metodă de evaluare care poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării: inițială, continuă si cumulativă. Evaluarea constituie o acțiune complexă care presupune 
realizarea mai multor operații intreprinse de cadrul didactic. Principalele operații constau in: măsurarea 
fenomenelor vizate de evaluare (utilizarea unor procedee, instrumente, in cazul nostru conceperea de teste 
și probe); interpretarea și aprecierea datelor obținute (aplicarea probelor și a testelor); adoptarea deciziilor 
ameliorative care se constituie in baza concluziilor desprinse din interpretarea datelor evaluării, rezultatelor 
și preconizarea măsurilor pentru înlăturarea neajunsurilor.  

 În literatura de specialitate, formele de evaluare sunt structurate in: metode tradiționale (probele 
orale, scrise sau practice); metode complementare sau moderne (portofoliul, autoevaluarea, observarea 
sistematică a comportamentului). Metodele moderne /alternative de evaluare pot servi la fel de bine 
copilului, cât și părinților. Ideea care stă la baza folosirii acestor metode este aceea de a da încredere, de a 
întări și fortifica, a ajuta elevul în procesul de învățare. ,,A evalua elevul înseamnă a căuta să ii dai mai 
multă forță "(P. Jonaert, Nicole Eliot).  

 Prin complexitatea și bogăția informației pe care o furnizează, atât în desfășurarea procesului de 
învățare, cât și ca sinteză a activității, metodele alternative au rolul de a prelua o parte din sarcinile evaluării 
continue, formative, putând să elimine tensiunile induse de metodele tradiționale de evaluare și să constituie 
parte integrantă a unei evaluări sumative sau a unei examinări.  

 Pentru o soluție e-learning, cadrul didactic - profesorul si elevul/părintele trebuie să aibă acces la 
internet, dupa care să se aleagă o formă de comunicare video, deoarece este nevoie de o interacțiune, astfel 
încât elevul să aibă sentimentul ca este ascultat, iar profesorul ca este auzit.  

 Pentru probele orale putem folisi comunicarea video-audio sau camerele web in grupurile Skype, 
Zoom, in care profesorul poate pune o întrebare, iar elevul poate răspunde. Probele orale sunt eficiente, dar 
impun anumite cerințe referitoare la ritmicitatea examinării întrebărilor, impun o interacțiune intre profesor 
și elev și permit foarte bine evaluarea comportamentului afectiv prin inserarea intrebarilor..  

 Testul este un procedeu standardizat și poate fi oral, scris sau practic, oferind măsurarea mai exactă 
a performanțelor. Componenta identificabilă a testului este itemul. Itemii sunt clasificați in:a) itemi 
obiectivi - punctajul se acordă sau nu, in funcție de corectitudinea răspunsului;b) semiobiectivi- punctajul 
se acordă în funcție nu numai de cunoștințele copilului, ci si de abilitatea de a elabora un răspuns corect și 
rapid.;c)subiectivi- testează creativitatea, originalitatea, personalitatea copilului.  

 În testarea online tipul itemului poate fi incadrat in una din următoarele categorii : 
-doar o variantă dintre cele introduse in momentul formulării itemului va fi corectă; 
-mai multe variante de răspuns corecte; 
-răspuns scurt, introducerea unor numere, cuvinte omise; 
-cu asociere de elemente, asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu varianta de 

răspuns coana din stânga ; 
 Evaluarea asistata pe calculator evaluează abilităţile cognitive și practice.  
 Online-locul de desfasurare poate fi acasă, la școală sau oriunde există calculator. Evaluarea la 

distanță presupune accesarea de către utilizatori a unei platforme.  
 Zoom - este platforma online cea mai utilizată de catre cadrele didactice din România. Elevilor și 

părinților li se pot trimite linkuri. Pe white board se poate desena, se pot face operații matematice și 
posibilitatea înregistrării unei conferințe.  

 WhatsApp care este ușor de utilizat, deoarece elevul nu este nevoit să stea mult in fața dispozitivului.  
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 You tube deoarece acesta permite crearea de canale și playlist-uri, iar distribuirea de video să se 
realizeze doar pentru cei din clasă. Pentru o învățare pe termen scurt continutul online și video, filmulețele, 
pot fi îndeajuns.  

 O altă variantă este video offline. Profesorii își pot alege această variantă a înregistrării offline, a 
prezentării unei lecții sau a unei teme, mai ales pentru a fi transmise copiilor din învățământul preșcolar și 
primar.  

 Telefonul mobil care permite înregistrarea profesorului in legătură cu o activitate, lectie și 
distribuirea materialului pe What'up sau Messenger, deoarece acestea pot fi editate înainte de a le distribui.  

 Metode de evaluare care pot fi punctate sunt temele in care se pot evidenția greșelile si se pot remedia. 
Elevul nu este stresat că a greșit, el învață eliminând stresul că nu a finalizat ceea ce a inceput. iar apoi 
greșelile pot fi clarificate în timpul lectiilor.  

 Google Classroom este o aplicație prin care profesorul poate să creeze si să organizeze rapid teme si 
poate să ofere feedback, se poate discuta cu elevii, se pot corecta teme.  

 Google Jamboard este o aplicatie in care puteți răsfoi, vedea și trimite articole create de 
dumneavoastră și de colegii de echipă. Jamboard este o tabla online, pe care se poate scrie, iar elevii pot 
vedea in timp real.  

 Este de dorit ca în acțiunea de evaluare, să se imbine metodele tradiționale cu metodele noi, în scopul 
ameliorării și perfecționării procesului instructiv-educativ, evaluarea constituindu-se ca o componentă 
indispensabilă procesului de învățământ.  
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 PROVOCARI ALE INVAȚAMANTULUI ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR CHERESCU CLAUDIA  

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU ” BOZOVICI  
 
 Odată cu apariția aceastei situații pandemice si în țata noastră, nevoia de a trece în în mediul onlline 

a devenit o provocare tot mai mare, atat pentru dascăli cât și pentru elevi și părinți, astfel că foarte multe 
școli au apelat la platformele digitale-, Google Classroom, Google Meet, Zoom, mijloace de comunicare, 
Whatsapp, Messenger, Facebook e-mail, serviciul Drive, Skype.  

  
 Cursurile online nu sunt ușoare, acestea necesită mai mult timp de pregătire și de fiecare data trebuie 

să ne gândim la mai multe posibilități deoarece pot apărea probleme neprevăzute, conexiuni realizate greoi, 
elevi ce nu pot sa se conecteze, elevi cu cerinte educaționale speciale, pentru toate acestea trebuie să găsim 
soluții ca fiecare elev sa poată participa la lecție. La elevii aflați în ciclul primar sau preșcolar, aceste cursuri 
online evident ca trebuie sa se desfășoare alături de părinți, astfel că trebuie să ne gândim atât la 
disponibilitatea părinților de a-i ajuta pe copii cât și la o modalitate prin care să nu îi solicităm prea mult pe 
elevi, sa stea prea multe ore în fața calculatorului, de aceea sunt binevenite activitățile sincron și asincron. 

 Există si elevi care sunt mai motivati și chiar spontani atunci cand participă la astfel de activități on 
line, ei reușind sa depășească unele bariere pe care le aveau în învățământul față în față. Școala online ne 
dă prilejul să explorăm noi moduri de învățare cu mijloace mai atractive. 

 Bineînțeles ca în orice domeniu nou există atât plusuri cât și minusuri. Evident ca învățarea în clasă, 
față în față este mai utilă datorită unei interacțiuni între elevi și profesori, dar și între elevi acestia având 
posibilitatea de a se cunoște mai bine, de a colabora pentru a realiza sarcinile cerute. În mediul online, 
programul la astfel de activități este flexibil permițând fiecăruia elev- profesor de a interacționa fără a fi în 
același loc. Digitalizarea învățământului a devenit o prioritatea de aceea trebuie gândite programe noi care 
sa se adapteze învățământului online. 

 În schimb prin intermediul web-ului, elevii pot avea acces la mult mai multe informații, pot schimba 
idei prin intermediul canalelor de socializare sau chiar se pot organiza excursii virtuale- biblioteci, muzee, 
diverse obiective turistice. Elevii pot lucra la proiecte pe diferite teme, iar apoi le pot prezenta colegilor sau 
profesorilor. Profesorii își pot personaliza metodele de predare, folosind diferite link-uri, slide-uri, jocuri, 
filmulețe. 

 Una dintre cele mai mari provocări este evaluare și anume cum o putem realiza în acest mediu on-
line. Instrumentele de evaluare on-line sunt variate însă trebuie să găsim modalitatea cea mai eficientă și să 
vedem de fapt care este rolul evaluării 

 Cele mai folosite metode în sistemul online sunt probele orale, acestea putând fi folosite cu ușurință 
prin intermediul grupurilor Skipe, Meet sau Zoom. 

 Prezentarea unor proiecte realizate sub forma unor filmulețe sau în format ppt se poate realiza tot 
prin intermediul platformelor amintite mai sus și astfel elevii pot fi evaluați la diferite discipline. Elevii sunt 
nevoiți să caute informația, să o prelucreze, iar apoi să o prezinte sau pur si simplu sau pot încarca 
documentele/ înregistrprile pe platforme sau le trimit prin email, iar profesorii le pot evalua ulterior. 

 Este tot mai evident faptul că trebuie realizată o digitalizare a învățământului în toate componentele 
acestuia, există valențe benefice pe care internetul le are în predare-învățare-evaluare, însă toate acestea 
trebuie gândite astfel încât toți copiii să aibă acces la acest tip de educație . 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROFESOR INV. PREȘC., CHEȘCHEȘ EMANUELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37, BRAILA 
 
 Procesul de învățământ este reprezentat de ansamblul acțiunilor realizate în mod conștient și voit 

asupra educaților, având scopul precis de formare a personalității acestora, fiind în concordanță cu idealul 
educațional. Activitățile principale ale procesului de învățământ sunt reprezentate de predare, învățare și 
evaluare; acestea au scopul de a produce o schimbare în timp a experiențelor de cunoaștere care, mai apoi, 
să provoace o modificare a comportamentului, deprindelor sau a cunoștințelor educatului. Predarea are 
aspect logic, învățarea – psihologic, iar evaluarea are scopul de a măsura rezultatele predării și învățării. 

 Înainte de planificarea unei activități, educatorul trebuie să își răspundă la cinci întrebări: cum își va 
organiza secvența didactică, ce anune va învăța educatul, cum va învăța, de ce va învăța, și totodată cât 
anume. De aici putem extrage ușor concluzia că cele trei activități ale procesului de învățământ (predarea, 
învățarea, evaluarea) se află într-o relație de interdependență, fiind inseparabile, ele alcătuind un singur act. 
Predarea este justificată doar dacă generează învățarea, dacă motivează și implică elevii direct în procesul 
de învățare, având astfel un caracter reglator; educatorul află, cu ajutorul evaluării, modul în care preșcolarii 
învață, putând astfel să își modifice strategiile utilizate. 

 Evaluarea este o etapă foarte importantă a actului educațional, ea determină măsura în care 
obiectivele propuse au fost realizate, folosind informațiile obținute în activitățile viitoare. Evaluarea nu 
vizează numai preșcolarii, ci și educatoarea. Această etapă asigură feedback-ul eficienței modului în care 
s-a realizat predarea-învățarea, iar pe baza acestor informații educatoarea își poate modifica metodele 
folosite cu preșcolarii. 

 Evaluarea copiilor din grădiniță în activitățile on-line poate fi realizată cu ajutorul diferitelor metode 
tradiționale, dar și moderne. Metodele tradiționale, precum evaluarea orală, poate fi realizată cu ajutorul 
aplicațiilor de video-call de pe diferitele platforme educaționale, a whatsapp-ului sau a zoom-ului. Cu 
ajutorul conversației putem verifica dacă conținutul transmis anterior a fost înțeles de copii, adresând 
întrebări, iar pe baza răspunsurilor să analizăm dacă modul în care am predat și învățat cunoștințele a fost 
unul corect. 

 Metodele orale de evaluare prezintă numeroase avantaje: posibilitatea de dialogare dintre educator 
și preșcolari (putând observa modul de gândire al copilului), verificarea pregătirii preșcolarilor, cu ajutorul 
ei copiii repetă, fixează cunoștințele și le verifică, le fructifică spontaneitatea, dicția, dar și fluiditatea 
exprimării; totodată sunt un bun mod de a dirija copiii către răspunsuri corecte adăugând și faptul că aceasta 
permite abordarea diferențiată a copiilor, adecvând cerințele la posibilitățile acestora. 

 Metodele de evaluare bazate pe probele scrise sunt întâlnite în învățământul preșcolar sub forma 
fișelor de evaluare sau a testelor. Acestea pot fi trimise părinților copiilor pe una dintre aplicații sau 
platforme, urmând să fie completate de preșcolari. Aceste probe scrise necesită ajutorul părinților, 
explicațiile și modul de completare a acestora trebuie transmis de către educatoare părinților, ca mai departe 
aceștia să le prezinte copiilor.  

 Un alt mod de a evalua preșcolarii sunt probele practice; acest tip de evaluare constă în verificarea 
unor abilități și capacități. Probele sunt diversificate și adaptate întotdeauna după particularitățile clasei, a 
temei săptămânii și a domeniului experențial. Aceste probe pun în evidență, în principal, creativitatea 
educatoarei, dar și modul de a adecva situațiile reale din viața de zi cu zi. Aceste activități practice, în tipul 
de activități ale școlii on-line, pot fi realizate în două moduri: prin video-call (educatoarea explicând verbal 
tema activității, realizând-o chiar ea în fața camerei, privită fiind de clasa de copii) ori prin transmiterea 
probei practice în mod letric, urmând să fie realizată de părinți cu proprii copii. 

 Alte metode complementare de evaluare a activităților grădiniței de acasă pot fi: proiectul (realizat 
pe mai multe săptămâni și transmis educatoarei la finele său), portofoliul (realizat de copii cu părinții, 
însumând toate activitățile realizate pe o anumită perioadă de timp), evaluarea cu ajutorul calculatorului 
(constuie un mijloc modern pe care copiii îl îndrăgesc și îl folosesc destul de des; jucându-se, copilul se 
află în situația de a aplica cunoștințe vechi în contexte noi) și ghicitorile (acestea stimulează analiza, sinteza, 
comparația, generalizarea). 
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 Întregul proces de predare-învățare-evaluare a grădiniței de acasă presupune implicarea directă nu 
numai a educatorului și a preșcolarilor, ci a părinților/ bunicilor, deoarece aceștia nu pot folosi mijloacele 
tehnologice necesare. Implicarea familiei în contextul educațional prezent este vitală, deoarece copiii au 
nevoie de ajutorul unui adult. Copiii nu au discernământ și nu pot face diferenața dintre bine și rău. Ei 
descoperă lumea înconjurătoare prin încercare și eroare, prin atingere, observare, dar mai ales prin 
explicațiile primite de părinți/ bunici, dezvoltându-și astfel relația cauză-efect. 

Activitățile on-line desfășurate cu grupa de copii implică atât cadrele didactice, preșcolarii, dar mai 
ales părinții sau bunicii. Sprijinul acestora din urmă este unul substanțial, fără ei nu am putea fi realizate 
sarcinile propuse zi de zi. Evaluarea în grădinița de copii în contextul pandemiei presupune o relație strânsă 
între educator și părinți, o permanentă comunicare între aceștia.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – EDIȚIA 2020 
 

GRĂDINIȚA BETEL ORADEA 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR CHICHINEJDI EUGENIA 

 
 Evaluarea privește pe de o parte cadrul didactic, pe de altă parte, preșcolarul. Feed-back ul din partea 

copiilor reprezintă pentru noi educatoarele, măsura in care obiectivele propuse au fost atinse, cât de bine 
am comunicat cu preșcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării online. 

 Prin intermediul evaluării, putem afla ce au acumulat prescolarii, ce lacune există în pregătirea lor, 
care sunt posibilitățile și ritmurile de învățare, interesele copiilor, aptitudinile lor, formarea deprinderii de 
muncă independentă. 

 Anul 2020 a venit cu surprizele lui, aducându-ne in online cadre didactice, preșcolari și părinți. Zic 
și părinți deoarece nu putem sa oferim oportunitatea de acces spre educație copiilor făra suportul părintelui. 

 Noutatea acestei situații, dificultățile întâmpinate, rapiditatea adaptării ne-a făcut să trecem împreună 
prin această perioadă grea, necunoscută de noi până acum. 

 Aș vrea să prezint câteva dintre aplicațiile și instrumente digitale care se pot utiliza în facilitarea 
învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă, pe care le-am descoperit in cursul de formare profesor 
in online, pe lângă WhatsApp și Messinger pe care le foloseam deja. 

 ZOOM Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video 

 GoogleMeet Este o aplicașie din suita Google for Education pe care o putem accesa doar dacă avem 
un cont de gmail. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de comunicare 
instant prin video și chat, unde putem crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, 
fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până la 100 participanți gratuit 
și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicarea cu participanții cu video, microfon și prin 
chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiși participanți, împărtășirea de alte link-
uri prin chat. 

 JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.  

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: 
www.jingsawplanet.com 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 
slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

 PIZAP- este un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe 
în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. Se poate accesa 
de aici: https://www.pizap.com/ 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 

 WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocur i 
interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, 
Anagrame, Pu zzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); 
Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 
https://wordwall.net 
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Learningapps- este o platformă care oferă m odele de aplicații, precum şi posibilitatea cre ării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: reb us, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe cop ii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura fe ed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste 
interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează 
testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul 
de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt 
vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. https://kahoot.com/ 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

 Avem multe de învățat încă, știm multe lucruri, avem acces la multă informare și totuși evaluarea nu 
o putem considera realizabilă la nivelul preșcolar. În procesul de evaluare părinții sunt obiectivi sau 
subiectivi??? În măsura în care părinții sunt obiectivi- da 

 Evaluarea deci trebuie să fie corectă, completă și continuă. Dacă reușim să depășim aceste trei 
impedimente, atunci putem să realizăm EVALUAREA, rămâne să găsim calea de realizare!!! 

MULT SUCCES TUTUROR !!! 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE APLICABILE ONLINE 

 
CHICIUDEAN NICOLETA,  

COLEGIUL NATIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRITA 
 
Natural, după predare şi învăţare urmează evaluarea. Şi dacă şcoala s-a mutat online, evaluarea şi 

notarea elevilor se aplică la distanţă. Există modalităţi de evaluare obiectivă şi subiectivă pentru a măsura 
cunoştinţele şi competenţele elevilor. Doar că pe lângă entuziasmul realizării fişelor de lucru şi a testelor 
apar scuzele/nemulţumirile elevilor legate de semnalul de internet, viteza de încărcare a unui link, timpul 
impus pentru rezolvarea unor itemi tip grilă sau chiar remarca „e un site defect”.  

Am învăţat a crea teste în aplicaţiile Microsoft Forms şi Google Forms după tutorialele disponibile. 
Sunt intrumente utile, îndeosebi în verificarea obiectivă a noţiunilor acumulate de către elevi. Prin itemii 
cu alegere simplă sau multiplă ─ pentru care selectezi răspunsurile corecte şi le acorzi punctaj ─ se permite 
evaluarea într-un timp redus şi cu maximum de acurateţe. Pot fi amestecaţi itemii şi variantele fiecăruia, 
încât elevilor li se afişează o formă particulară de test. Aceştia au posibilitatea să-şi verifice punctajul, 
variantele selectate corect şi/sau greşit. 

Pentru elevi, cele mai îndrăgite sarcini de lucru sunt proiectele. Îndrumaţi de profesor privind 
cuprinsul lucrării, elevii caută informaţii, dezvoltă idei, păreri proprii, iar produsul final este deseori 
surprinzător. În Google Classroom se lansează tema cu dată limită de predare, elevul o realizează şi o 
încarcă pe platformă, iar profesorul o verifică putând adăuga comentarii şi note. Documentul descărcat 
poate fi expus colegilor din clasă, iar elevul să-şi prezinte proiectul. 

În Google Classroom am verificat subiecte de Bacalaureat din anii anteriori şi teste de antrenament. 
Posibilitatea de a completa rezolvările elevilor cu comentarii pe text o consider de un real folos în 
îndrumarea elevilor. Acordarea punctajului conform baremului a constituit un reper pentru aceştia. 

Tot pe plaformă se pot trimite teste grilă sau cu răspuns scurt cărora li se aplică un anumit punctaj. 
Doar că fiecare întrebare este înscrisă pe măsură ce este realizată de către profesor. 

Elevilor din ciclu primar şi gimnaziu li se potrivesc fişele de lucru realizate pe platforma Wordwall. 
Exerciţiile ce pot fi prezentate sub formă de anagramă, chestionar, cursă în labirint, cuvântul lipsă, diagramă 
etichetată, asociere, sortare în funcţie de grup etc. merită pe deplin încercate. Culori, sunete şi elemente în 
mişcare îi introduc pe copii în lumea jocurilor, chiar rezolvând cerinţe diverse.  

Instrumentelor de evaluare în mediul online le vom acorda importanţă şi în predarea clasică. O fişă 
de evaluare, pentru un feed-back la finalul lecţiei, poate fi rezolvată pe telefon. Consider drept oportunitate 
nevoia de a le descoperi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR: CHINDEA LARISA ANCA 

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, BAIA MARE 
 
„Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 

pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, stilul nostru 

de viață este complet schimbat pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, 
izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-
învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(există o multitudine de platforme și soft-uri educaționale on-line); reprezintă o formă de învățare la 
distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, 
”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, 
când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. 
Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.  

Evaluarea trebuie să fie corectă.Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele 
evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, tabere, premii și altele. Iar pentru 
a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

Pană nu demult, în literatura de specialitate formele de evaluare erau structurate în: metode 
tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; și metode complementare (moderne): observarea 
sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, fără a fi folosite 
metode moderne de evaluare cu ajutorul calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca 
suport al evaluării în multe articole.  

Instrumentele folosite în mediul online: platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea 
activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La 
fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și 
Microsoft Team.  

Instrumente de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom, Meet în care evaluatul să poată expune răspunsul la 
o întrebare sau o lecție învățată.  

Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu este 
aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic se pot implementa în platforma 
Moodle.  

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Se poate folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unei evaluări on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:  

• Întrebările să fie grupate pe categorii ;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Distribuirea întrebărilor în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri 

scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
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• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line 

la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 

ceea ce este destinat să măsoare: conținut (cunoașterea conținutului); construct (inteligența, creativitatea, 
capacitatea de a rezolva probleme); concurență (verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe 
concurente); predictivă (dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare); fidelitatea testului 
(obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive); obiectivitatea (gradul de apreciere între 
diferiți evaluatori independenți); aplicabilitatea (concordanța dintre forma și conținutul testului).  

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.  

  
„Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia”.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: CHINDRIS-BOCEAN ALEXANDRA-RAMONA 

 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”). 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 

poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 

Rolul educației nu este doar să comunicăm conținuturi, să le furnizăm informații și să formăm 
gândirea educabililor pe modelul dat de sistemul educațional, ci constă și în formarea abilității de a se gândii 
în mod creativ, responsabil și intuitiv. Trebuie să dăm posibilitatea prescolarilor noștrii să vină cu inițiative, 
să găsească soluții la diferite probleme și pentru acest lucru curriculumul național nu este destul. Copiii 
secolului XXI trebuie să se gândească un pic, out of the box (înafara cutiei), cum se zice de dese ori în 
limba engleză. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de cadre didactice pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din grupa pe care 
educatorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al copiilor lor. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru copii: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de imagini, identificarea unor imagini lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul activitatii, pentru a asigura feed-back-ul. Toți prescolarii vor fi implicați într-un mod interactiv în 
rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le putem distribui copiilor noștri, dând clic pe butonul 
„Partajează”. 

Ținând cont de observațiile specialiștilor în educație, de părerile părinților și nu în ultimul rând ale 
educatorilor, putem specifica câteva avantaje și dezavantaje ale învățământului online. 

AVANTAJE 
Distribuirea rapidă a materialelor didactice-Profesorii pot transmite copiilor, colegilor, părinților, 

foarte repede, oricând, oriunde informațiile pe care le dorește (materiale, link-uri, explicații, sarcini de 
lucru, etc.). Acestea pot fi lecturate, studiate după un program propriu, după interes și capacitatea 
individuală de înțelegere, oriunde și oricât. Informațiile rămân online și pot fi accesate oricând.  

Existența conținuturilor multimedia. Completarea informațiilor, a manualului cu imagini, 
experimente, experiențe, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au 
eficientizat și susținut învațarea durabilă. 

 Învățare personalizată, în ritm propriu. Informațiile sunt stocate, ușor de accesat – consultat, timpul 
de studiu este determinat de gradul și ritmul de pricepere, înțelegere al copilului. Temele sunt realizate în 
funcție de interes, starea psihică, de aptitudinile și atitudinea copilului și familiei față de gradinită. 

DEZAVANTAJE – LIMITE 
Dificultăți în utilizarea tehnologiei (educator, copil, părinți). Tehnologia avanseaza zi de zi și nu toate 

persoanele sunt la zi cu noutătile. De aceea de multe ori sunt intampinate probleme de utilizare si de 
accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt intalnite situatii de 
confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin 
tutoriale video. 

Folosirea mediului virtual în exces (învățare și comunicare) ne robotizează! In mediul online ”dispar”: 
sentimentele, afecțiunea, mimica, gesturile.  
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O persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau nu îsi permite acest 
lucru. Situații în care platforma se blochează. Nu toată lumea are același acces la tehnologie. Nu toți copiii 
au aceleași echipamente sau aceeași conexiune la internet. Nu toți au acces la un loc de lucru liniștit acasă. 
Aceste situatii limită – de criză – chiar nu pot fi controlate! 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia cadrului didactic, de a căror cunoştinţe şi 
utilizare depinde eficienţa muncii educative.În acest context in care ne aflam, este de semnalat importanţa 
acordată metodelor activ participative, cu caracter interactiv, care încurajează plasarea copilului în situaţia 
de a explora şi de a deveni independent.  

Metodele de activizare a preşcolarilor (brainstorming, cubul, explozia stelară) utilizate în activităţi 
specifice, jocuri interactive- wordwall/ kahoot, conduc la atingerea de către copii a unor performanţe în 
comunicare, demonstrate prin: capacitatea de a percepe şi exprima în diferite moduri propriile emoţii şi 
idei, capacitatea de a recunoaşte, de a înţelege şi de a răspunde adecvat emoţiilor celorlalţi, capacitatea de 
a interacţiona cu uşurinţă atât cu copiii de vârstă apropiată cât şi cu adulţii. 

Utilizarea metodelor active brainstormingul, cubul, explozia stelară de către educatoare în cadrul unor 
jocuri interactive (on line), în mod constant, conduce la creşterea numărului de preşcolari care au însuşite 
comportamentele specifice vârstei în ceea ce priveşte comunicarea interpersonală şi intrapersonală. 
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EVALUAREA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CAMELIA CHIRCHIBOI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI” BRĂILA 

 
Se știe că între componentele procesului de învățământ: predare, învățare, evaluare există o strânsă 

legătură. Dacă în mare parte, predarea este un proces unidirecțional, deși foarte mulți autori ai cărților de 
specialitate recomandă interacțiunea, învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte 
diversificată practicată de elev pentru a-și însuși cunoștințe și a-și forma priceperi și deprinderi. Este 
foarte important ca elevului să i se formeze motivația pentru învățare, pentru faptul de dincolo de note și 
calificative, dincolo de teste și proiecte realizate, elevul are nevoie să înțeleagă de ce învață lucurile 
respective, la ce urmează să-i folosească bagajul acumulat în anii de școală și, aici, un rol important îl au 
nu numai cadrele didactice, ci și părinții elevilor implicați în procesul de instruire. Ca urmare a situației 
ivite la nivel național privind pandemia, realizarea claselor online și a predării în acest sistem a impus o 
modificare și în ceea ce privește cele trei componente.  

În ceea ce privește evaluarea, întrega responsabilitate îi revine profesorului care trebuie să urmărească 
corectitudinea, continuitatea și caracterul complet al acesteia. Toate formele legate de evaluarea asistată pe 
calculator sunt mai vechi și necesită o regândire, astfel încât să corespundă nevoilor actuale. Evaluarea 
realizată cu obținerea notei imediat nu respectă ritmul propriu pentru fiecare elev și poate trunchia adevărul.  

Referitor la instrumentele de evaluare, aș spune că pentru probele orale se poate folosi comunicarea 
video-audio om la om care se poate derula atât prin intermediul platformei zoom, cat și în întâlnirile online 
de pe google meet. Astfel elevul poate formula răspunsuri pentru întrebările adresate pe marginea unui text, 
a unei conversatii purtate de cadrul didactic cu elevii sau a unor sarcini de lucru expediate anterior de cadrul 
didactic. Probele scrise sunt mai greu de realizat. Elevii din clasele mai mici pot scrie după dictare. Cei care 
gestionează însă postarea imaginilor cu partea scrisă sunt însă părinții. S-a constatat că, în general aceștia 
intervin deseori în corectarea unora dintre greșelile pe care le săvârșesc copiii lor, de aceea corectitudinea 
în tratarea acestui tip de probă lasă de multe ori de dorit. Același tip de evaluare se poate aplica și la clasele 
mai mari, unde elevii pot realiza texte funcționale, pot scrie un eseu pe o temă dată sau pot compune texte 
nonliterare. Probele scrise pot fi postate pe google classroom unde profesorul poate interveni asupra a ceea 
ce a scris elevul și poate corecta. 

Probele practice de realizare a unor experiemente se pot face doar daca acestea au fost pregatite in 
prelabil si se pot lucra cu elevii mai mari. Am folosit acest tip de proba la disciplina AVAP unde printr-un 
filmulet le-am prezentat elevilor sarcinile de lucru, modalitățile de realizare și materialele necesare. Filmul 
a precizat etapele de lucru în ordinea desfășurării lor. 

În ceea ce privește realizarea unor proiecte și referate la discipline cum sunt istoria, geografia, se pot 
folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către 
profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. De asemenea 
privind anumite subiecte de la aceleași discipline, elevii pot folosi filmulețe pe care le pot prezenta online 
sau încărca pe platformele de învățare. (Fenomenele meteo, Formele de relief, etapele de dezvoltare a unei 
plante etc.) 

Pentru ca evaluarea să fie corectă e nevoie ca la dispoziția creatorului de teste să existe criterii de 
funcționalitate corectă și pertinentă. 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
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• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 
test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  

• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 
sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor);  

• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces.  

Cert este că în ceea ce privește evaluarea în mediul online mai sunt încă mulți pași de parcurs. Aceasta 
nu poate ține locul multor acțiuni ale feed-back-ului învățării. E necesar ca evaluarea să se facă privind un 
scop bine definit, nu de dragul de a fi făcută și de a trece niște note în catalog pentru a încheia o situație 
școlară. Achizițiile elevilor sunt extreme de importante. Evaluarea a fost și este parte integrantă din procesul 
de învățământ și nu i se poate neglija absolut deloc rolul. Improvizația și experimentele făcute nu duc la 
formarea la elevi a unor competențe viabile și care să-i ajute în viitor. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A 

 COPIILOR PRESCOLARI IN INV. ONLINE 
 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.3, PASCANI 
PROF. INV. PRESC. CHIRILA PETRONICA-DOINITA 

 
Activitatea pedagogica cuprinde, pe langa actiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 

procese de instruire si educatie, si actiuni intreprinse in vederea constatarii efectelor produse in urma 
desfasurarii activitatii propriu-zise. Rolul actiunilor evaluative il constituie ameliorarea si perfectionarea 
activitatii desfasurate cu grupa de copii. “Procesul evaluativ este totodata si un punct de pornire, deoarece 
activitatea este adecvata nevoilor de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, procesul de evaluare 
capata o structura ciclica, iar evaluarea joaca un rol reglator”. Ceea ce este modern insa, in privinta evaluarii, 
se refera la faptul ca astazi, aceasta secventa are in vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obtinute si solutiile 
care se intrezaresc pentru imbunatatirea actiunilor instructiv educative.  

Daca in trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu prescolarii / cel mai mult 
se punea acentul pe functia de selectie (clasificarea si erarhizarea prescolarilor dupa valoarea 
performantelor obtinute), in prezent sunt importante functiile de orientare (dirijarea activitatii de invatare 
catre continuturi esentiale) si de reglare si autoreglare (imbunatatirea actiivitatii de invatare).  

Deoarece activitatea din gradinita are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalitati de 
perspectiva, evaluarea este fragmentara, incompleta; procesul evaluarii prescolarilor este dificil si permite 
prognoze pe termen scurt. Astfel ca, metodele traditionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin 
probe scrise si evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, 
investigatia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul si proiectul. 

Un rol tot mai important cauta sa dobandeasca astazi metodele interactive de grup. Acestea sunt 
diferite pentru diferitele tipuri de activitati din gradinita. Pentru activitati de predare invatare se folosesc 
mozaicul, cubul, puzzle, invatarea in cerc, harta cu figuri si altele, in tipm ce metodele de fixare, 
consoloidare si evaluare sunt: piramida, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, posterul, trierea 
asertiunilor, sintetizarea, analizarea si interpretarea imaginilor, categorizarea, etc. 

Dintre acestea, ma voi opri la cateva, inserate uneori de noi in cadrul activitatilor la grupa, mai mult 
sau mai putin constient, unele dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curand. 

Trierea asertiunilor reprezinta o metoda bazata pe analiza pentru a reliefa trasaturile definitorii ale 
unei notiuni, idei, opinii, iar asertiunea este un enunt care este dat ca adevar. In cadrul acestei metode, 
obiectivul urmarit este exersarea capacitatii de analiza asupra unor idei in vederea selectarii lor dupa diferite 
criterii. Educatoarea prezinta copiilor enunturi, cerandu-le sa spuna daca sunt adevarate sau false. Este clar 
ca e vorba de exercitii de fixare si evaluare, cunostintele fiind deja insusite, copiii fiind pusi doar in situatia 
de a-si aminti notiuni, informatii sau de a decide natura unei afirmatii. Pentru grupele mici se utilizeaza mai 
ales forma cu imagini a metodei, selectandu-se comportamente in imagini sau diferite sarcini si cerandu-le 
copiilor sa puna buline diferite pentru adevarat si fals. (daca in imagine vad un copil ce rupe o floare vor 
pune, de ex. o bulina neagra, iar daca vad un copil ce ajuta o batrana, una galbena). De asemenea, activitatea 
matematica se poate evalua print-o fisa de acest gen, aducand transformari moderne la nivelul itemilor care 
vor fi « pune buline negre unde e gresit si galbene unde e corect«.  

Metoda trierii asertiunilor are ca beneficii: exersarea capacitatii de analiza, de decizie, de selectie si 
de a opta; imbinarea formelor de organizare; stimularea incredirii in fortele proprii si caracterul antrenant. 

 Analizarea si interpretarea imaginilor este o tehnica specifica activitatii didactice care utilizeaza 
fotografii, postere, picturi, planse, desene, pentru a ilustra un subiect atunci cand contactul cu realitatea nu 
este posibil sau cand secventa didactica impune analizarea imaginilor si interpretarea acestora. Obiectivul 
urmarit in folosirea acestei medode il constituie exersarea capacitatii de a analiza o imagine in scopul 
intelegerii unui continut abordat. Una dintre modalitatile de desfasurare a actului didactic ce include metoda 
anlizei imaginilor, se comporta astfel: educatoarea imparte colectivul in grupe de cate patru copii si le 
imparte imagini diferite. Se anunta sarcina, prezentati ce aveti in imagini. La varsta prescolara operatiile 
gandirii fiind in etapa de exersare, e necesar ca educatoarea sa directioneze copiii spre analiza plansei. 

690



Imaginea poate fi prezentata de un lider sau toti copiii pot participa la raspuns. O alta modalitate de 
utilizarea metodei este evaluarea povestilor sau a poeziilor invatate; mai multe planse, imagini sunt 
analizate, descrise in vederea recunoasterii apartenentei la o anumita poveste/poezie si cu scopul de a-si 
reaminti anumite aspecte legate de lumea povestilor sau de a reactualiza poezii.  

La final, copiii pot fi evaluati in functie de acuratetea prezentarii, de identificarea corecta a 
elementelor, de utilizarea cuvintelor cheie care imbraca prezentarea. Analizarea si interpretatrea imaginilor 
poate implica copiii in adevarate dispute de sustinere a argumentelor pro si contra. Astfel, avantajele 
metodei se refera la: stimularea competitiei, a confruntarii de idei, a cooperarii; exersarea operatiilor 
gandirii; evaluarea reprezentarilor copiilor; formarea si dezvoltarea abilitatii de expunerea a ideilor si 
exersarea capacitatii de a descrie.  

De asemenea, o alta metoda, folosita de noi, dar nu chiar sub aceasta forma, desi mai dificila pentru 
nivelul I, este Diagrama Venn, care selecteaza asemanarile dintre doua notiuni, fenomene, personaje, etc. 
se pot desena/forma doua cercuri suprapuse partial (pentru asemanari) in care sa se puna de exemplu 
imagini specifice pentru Scufita Rosie si Alba ca Zapada, iar pe partea de intersectie a cercurilor sa se afle 
trasaturi comune. Astfel, metoda se poate utiliza pentru evaluarea notiunii de copil, fetita-baiat, pentru 
anotimpuri, fenomene, animale salbatice-domestice, etc. modul in care noi foloseam aceasta metoda sau 
elemenete ale acesteia, era impartirea unor personaje, de ex. dupa trasaturi: personaje pozitive/bune si 
negative/rele.  

Invatamantul modern a impus o organizare a procesului instructiv – educativ care sa se bazeze pe 
precizarea si analiza a ceea ce trebuie sa faca si sa stie prescolarul in urma instruirii. “Pentru copil, sa stie, 
sa inteleaga, inseamna sa stabileasca relatii intre diferite domenii de cunoastere, ceea ce presupune o 
abordare interdisciplinara” a actului didactic, deci si a evaluarii. Acest tip modern de apreciere prezinta 
avantaje pentru ambii colaboratori ai ademersului instructiv. Dezvoltarea creativitatii, realizarea unei 
compozitii plastice personale, stimularea abilitatilor practic-aplicative, dezvoltarea comunicarii si a 
simtului estetic sunt doar cateva avantaje pentru prescolari, iar in ceea ce priveste cadrul didactic, evaluarea 
interdisciplinara este o sursa de date despre calitatea activitatii desfasurate. 

In vederea realizarii unor astfel de evaluari, au loc transformari la nivelul itemilor, prin inlocuirea 
celor de tipul: incercuieste, coloreaza, uneste cu o linie, cu itemi care ofera copiilor posibilitatea de a-si 
constitui aproape singuri fisa de lucru: decupeaza si aplica, completeaza prin pictura sau desen, cauta si 
lipeste. (anexa 1). 

“Importanta si necesitatea unei evaluari care sa ghideze activitatea au devenit atat de astringente, incat 
se utilizeaza frecvent sintagma: - invatare asistata de evaluare. ” 
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AVANTAJELE EDUCAȚIEI ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR CHIRILĂ SIMONA-ANCA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, JUD. TIMIȘ 
 
 Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 
De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie 

să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. 
Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de 
hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum platforma educațională 
Școala365. 

 Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să 
joace un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și 
extindă orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 

 Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități de 
gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează întrebări 
deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre deosebire de 
memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

 Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii 
să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările pentru a 
participa. 

 Trăim vremuri incredibile, unde găsim tot ce ne dorim online, inclusiv cursuri excelente ce pot 
susține educația tradițională, de la ce mai buni si capabili profesori. Posibilitățile sunt infinite. Atunci de ce 
să nu le folosim pentru binele nostru suprem? 

 Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili. 
 Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt mai 

interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod 
activ, angajat și implicat. 

 Acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. 
 În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de informații. Fapt 

care se reflectă în scăderea absenteismului în școlile care folosesc deja instrumentele digitale și notele mai 
mari pe care le obțin elevii. Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări propriul progres, îi sunt sporite 
motivația și responsabilitatea. 

 Instrumentele digitale de învățare implică profesorii și părinții la un nivel mai profund 
Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori să 
creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să 
raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare continuă și 
dinamică, Ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. 

 Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului în 
procesul de învățare. Aceștia pot explora, de asemenea, activități de învățare online cu copilul lor, care 
poate servi drept extensie a ceea ce învață în sălile de clasă. 

 Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în ceea ce 
privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al digitalizării 
procesului de învățare. 

 Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații În ultimii ani, 
trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și maniera în care studiem. La fel cum se tipărea presa 
cu șase secole în urmă, această tranziție transformă educația formală și creșterea oportunităților de învățare. 

 Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se 
asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în 
cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 
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Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu alți 
profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de clasă din 
întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. 

 De asemenea, se creează un mediu care le permite profesorilor să se bucure de condiții echitabile. În 
plus, școlile pot economisi bani, asigurând în același timp acces la materialele educaționale, așa cum fac 
școlile private scumpe. 

 În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar și a celor care apar, este abosolut 
necesar ca în programele școlare să fie incluse metode noi de învățare și educație, începând chiar de la 
școala primară. 
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 EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE ACTUALĂ 

 
P.Î.P. CHIRVASE CICILIA VENERA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3, GALAȚI 
 
Evaluarea didactică furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea predării şi învățării, fiind 

astfel o componentă esențială a procesului de învățământ, putând fi considerată, pe bună dreptate, 
„oglinda”acestuia. 

În condițiile desfășurării activității didactice în mediul online, evaluarea este mai dificil de realizat, 
mai ales din punct de vedere al obiectivității rezultatelor și al primirii și oferirii feedback-ului în timp real, 
atât din partea cadrului didactic, cât și din partea elevului. De aceea, realizarea și aplicarea unor instrumente 
de evaluare eficiente, în mediul online, sunt imperios necesare.  

O oportunitate, în acest sens, este oferită de platformele e-learning, care permit cadrelor didactice să 
creeze teste pe care să le aplice la clasă, dar să și utilizeze testele deja existente. Un exemplu concludent îl 
constituie platformele LearningApps, Kahoot, Wordwall, Kidibot, My Koolio, Academia ABC. De 
asemenea, manualele digitale de Comunicare în limba română ale Editurii Didactice și Pedagogice, au la 
fiecare lecție teste de mica întindere, unde elevii au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să-și corecteze, 
în timp real, eventualele greșeli. 

Dintre instrumentele pe care le-am utilizat la clasă, mă voi opri asupra testelor create pe platforma 
Kahoot. Acestea prezintă următoarele avantaje: 

- într-un timp relativ scurt se evaluează un număr mare de elevi;  
- există o obiectivitate mai mare a evaluării, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii unice de 

evaluare; 
- oferă feedback imediat 
Dezavantajele ar fi: 
- din punct de vedere psihologic, cresc stările de stress mai ales pentru elevii cu o viteză de reacție 

scăzută; 
- pot afecta stima de sine a celor care nu reușesc să se claseze pe un loc fruntaș; 
- uneori răspunsurile nu redau nivelul real de pregătire al elevului ( la întrebările cu variantele 

adevărat/fals elevul poate răspunde corect întâmplător) 
 Pe platforma Canva, elevii au posibilitatea să realizeze organizatori grafici, prin care evidențiază 

conexiunile dintre ideile pe care le au despre un concept, urmărindu-se criterii legate de construcția lor, 
raportul dintre conceptul central şi sateliții arondați acestuia, aspectul estetic etc. Tot aici, se creează 
postere, care surprind esențialul unei probleme sau oglindesc elementele, relațiile identificate în legătură 
cu o anumită temă, există posibilitatea comparării modului propriu de reprezentare cu cel al altor 
elevi/grupuri, evaluarea sau autoevaluarea produsului obținut. 

Folosind instrumentele oferite de aceste platforme, precum și cele create și adaptate de fiecare cadru 
didactic în mediul online, se creează premizele realizării unei evaluări care să reflecte cât mai fidel imaginea 
procesului de predare-învățare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. CHIȘ ANCA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SĂRMĂȘAG 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂRMĂȘAG, JUDEȚUL SĂLAJ 
 
În procesul de învățare, evaluarea joacă un rol extrem de important. Fie că vorbim de evaluarea 

sumativă sau de cea formativă, aceasta ne ajută să obținem informații referitoare la progresul școlar și ne 
ajută să ne ghidăm în procesul de învățare. 

Deși în contextul educatiei actuale, computerul se folosește mult mai intens, totuși folosirea acestuia 
în domeniul evaluării a fost limitat. 

Pentru evaluarea online a elevilor pot fi amintite o serie de metode:  
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Pe lângă aceste metode folosite în mediul online un rol important îl joacă platformele și aplicațiile 

disponibile în mediul virtual. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Printre cele mai folosite platforme se află: 
Google Classrom –își propune să simplifice crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod 

care să nu implice hârtia, unde se poate discuta cu elevii, unde Mett video chat - este gratuit, pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 

Google Jamboard- este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Aplicația este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și 
echipele aflate la distanță pot să schițeze idei și să le salveze în cloud, astfel încât acestea să poată fi accesate 
de pe orice dispozitiv. 

Google Forms- permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Aplicația permite 
profesorului să includă și imagini video, pentru interpretarea lor de către elevi sau ca material de reflecție 
pentru elevi. Mai pot fi incluse explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească 
de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot- baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. Este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională. 

Wardwall -mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Un perete de cuvinte este un instrument de alfabetizare compus dintr-o colecție organizată de cuvinte, care 
sunt afișate cu litere vizibile mari pe un perete, tablă de anunțuri sau altă suprafață de afișare dintr-o sală 
de clasă. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În mediul online important 
este să se creeze acea interacțiune umană și profundă pe care o regăsim în mediul școlar tradițional. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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EVALURAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR 

 - STRATEGII APLICATE ONLINE 
 

PROFESOR CHIȚAC IULIA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,ION PILLAT” DOROHOI 

 
Motto: 
,,Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Și 

nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”. (Maria Montessori) 
 
 Procesul de învățare este un sistem complex, rezultat al interdependenței dintre predare, învățare și 

evaluare, cu o finalitate bine conturată – aceea de transpunere în practică a idealului educațioanal, 
dezvoltarea integral-vocațională a personalității. Calea principală prin care se realizează acest aspect este 
perfecționarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor și mijloacelor prin care se ajunge la rezultatul 
scontat.  

 Evaluarea este un fenomen care preocupă pe toți cei ce într-un fel sau altul au tangență cu școala. 
Toți vor să știe cât au învățat, cum au învățat, ce cunosc elevii din cele învățate, care este randamentul 
muncii lor și ce mai avem de făcut pentru a-l ridica la noi cote. 

 Găsirea unor modalități eficiente de evaluare, combinată cu o tehnologie didactică în pas cu cerințele 
moderne pentru aplicarea lor, alăturată tehnicilor de evaluare, constituie o cale sigură de ridicare a 
randamentului școlar al tuturor elevilor. 

 Experiența la catedră mă determină să cred că rolul unei evaluări moderne este de a da încredere, de 
a-l ajuta pe elev în procesul didactic. Astfel, încurajarea fiecărui elev în lecție îl determină pe acesta să 
înțeleagă faptul că îi este recunoscut efortul și progresul pe care îl face să învețe. Rolul nostru este, pe de o 
parte, de a-i antrena pe elevi în propria pregătire, de a personaliza comunicarea, de a crea o atmosferă 
pozitivă, iar pe de altă parte de a modela elevii, adoptând și experimentând metode moderne, cât mai 
antrenante și mai atractive.  

 Implementarea Tehnologiilor Informaționale în educație este una dintre cele mai importante 
probleme într-o societate informațională. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg 
deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. 

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word- adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Specific metodelor interactive este faptul că ele 
promovează interacțiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai 
activă și cu rezultate evidente.  

 Evaluarea este un fenomen integrat procesului de învățământ încă de la prima oră de curs. 
Multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea și aplicarea unor strategii diferite. Metodele și 
tehnicile de evaluare îngăduie o anumită clasificare, dacă se pleacă de la două repere principale: cantitatea 
de informație însușită de elevi și timpul necesar pentru a o realiza. Experiența dobândită în perioada de 
activitate ce am desfășurat-o în școala specială îmi permite să trag câteva concluzii: 

- Evaluarea asimilării cunoștințelor de către copilul deficient mintal trebuie făcută pe secvențe de 
învățare cât mai mici pentru că numai certitudinea asimilării de către elevi a însușirii cunoștințelor, a 
dobândirii deprinderilor ne permite continuarea actului didactic sau revenirea pentru a găsi calea de a ne 
face înțeleși. 

- În activitatea cu deficientul mintal ponderea evaluării continue în raport cu cea sumativă este mult 
mai mare întrucât copilul deficient mintal înțelege mult mai greu explicațiile noastre oricât material didactic 
am folosi din cauza vocabularului sărac, a insuficienței dezvoltării limbajului. 
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- Evaluarea cunoștințelor matamatice se face prin exerciții, prin probele de control sumative și 
temele efectuate în timpul activităților desfășurate online. Exercițiile de numărare întăresc stereotipul lor 
verbal de a denumi succesiunea numerelor și adâncește cunoașterea locului acestora. 

 Probe de evaluare la matematică ,,Adunarea numerelor naturale”: 
- De identificare a operației după semn; 
- De exemplificare a comutativității adunării; 
- De aranjare a exercițiilor pentru calculul oral și scris; 
- Rezolvarea unor exerciții individual, al căror control poate reda nivelul de înțelegere și aplicare a 

cunoștințelor respective; 
- Observarea sistematică a activității elevului. 
 Pofesorul trebuie să fie un model. El nu poate realiza această cerință impusă de munca pe care o 

prestează fără o înțeleaptă folosire a unei varietăți de procedee de evaluare care îi lărgesc experiența, i-o 
clarifică și-i dau o notă personală, de profesionalism. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CIBIAN DANINA 

 LIC. TEHNOLOGIC ,,MATEI BASARAB” MÂNĂSTIREA 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare.  

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai 
întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare 
populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).Există un număr de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o  
persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în 

prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 
temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. 
răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online 
enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
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 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. .  

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

- Zoom este o platform pentru livrarea conținutului și organizarea activităților.  
Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca 

și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom și Google Meet. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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STRATEGII DE EVALUARE IN MEDIUL ON-LINE 

 
PROF. ADINA CICAL 

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA ”SF. STELIAN” BOTOȘANI 
 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care 

urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite,ca şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienta 
acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, ducaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. Strategia 
vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a 
muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor managementului 
modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de 
previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, 
se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, 
de strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. Problema se pune 
asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de învăţământ, alături de predare şi 
învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la nivelul şcolii, sunt datori să-şi 
stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele 
stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai 
reduse. 

 Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă 
prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. 
Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările 
tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de 
instruire/învăţare. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită.  

 
 Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare 

sunt aproape nelimitate. .Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate 

crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le 
oferiți elevilor etc. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALURE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CÎMPEAN CARMEN  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GEO BOGZA” BALAN  
 JUDEȚUL HARGHITA  

 
 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-evaluare ,a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ,astfel cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 Modalităţi de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – acestea pot fi realizate prin intermediul testelor. 
Deseori, ele dezvoltă capacităţile creative şi consolidează încrederea contingentului evaluat printr-o 
apreciere obiectivă. Evaluarea la calculator este mai obiectivă, transparentă şi exclude apariţia bănuielilor 
în relaţia profesor-elev privind corectitudinea evaluării. 

 Programul Wondershare Quiz Creator are o interfaţă prietenoasă, care permite crearea unor teste 
de evaluare utilizând mai multe tipuri de itemi: adevărat/fals, un singur răspuns corect, mai multe răspunsuri 
corecte, potrivire de termeni, ordonarea unor paşi, completare de răspuns, clic pe imagine (hot spot). 
Programul permite 12 ataşarea unui fişier de imagine sau clip audio/video la fiecare întrebare. Imaginea 
poate fi ataşată direct prin captură, fără a mai fi necesară salvarea ei în prealabil. Itemii de tip clic map 
permit maparea unei imagini şi stabilirea zonei care corespunde răspunsului corect.  

 Programul WondershareQuiz Creator este deosebit de flexibil în setarea opţiunilor legate de design, 
fontul, stilul şi culoarea textului cu care sunt scrise întrebările. Se poate stabili numărul de puncte care se 
acordă pentru fiecare întrebare (acesta contribuie la stabilirea punctajului total) sau se poate aloca un anumit 
timp de aşteptare până la furnizarea răspunsului (teste cu limită de timp). Se poate opta şi pentru 
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randomizare, itemii fiind trimişi aleator. Se oferă feedback la fiecare întrebare, se contorizează răspunsurile 
(există posibilitatea acordării unui număr maxim de încercări) şi se afişează un punctaj total. De asemenea, 
la sfârşitul testului se afişează un tabel care conţine toate răspunsurile date de utilizator (marcate cu verde 
sau roşu), precum şi răspunsul corect.  

 Programul Question Writer are facilităţi asemănătoare în ceea ce priveşte tipurile de itemi. Permite 
ataşarea fişierelor media la întrebări, obţinerea unui raport de feedback. Testul se poate publica pe Internet 
sau poate fi salvat ca fişier text, csv (foaie de calcul), pdf, scorm şi bineînţeles formatul specific 
programului. 

 QuizMaker este o aplicaţie extrem de simplă, care permite crearea testelor de evaluare lucrând 
online. Este posibilă utilizarea unui singur tip de item – cel cu alegere multiplă. Utilizatorul nu are de 
introdus decât întrebarea, variantele de răspuns şi feedbackul pentru fiecare întrebare. Aplicaţia va genera 
testul, al cărui cod html poate fi copiat dintr-o fereastră alăturată. De asemenea, programul creează un fişier 
text (de tip ASCII) care conţine textul întrebărilor şi al răspunsurilor, delimitate de simbolul #. În acest 
mod, putem importa întrebări şi răspunsurile acestora din alte fişiere text create în prealabil. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv 

 Evaluarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator 
realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
PROF. CÎMPEAN MIRELA – IONELA 

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea imi spune că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 
din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Putem să enumerăm câteva: 

  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.  

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 Cum evaluăm?  
 Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia 

asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel 
încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient.  

 Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă 
mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.  

 În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape:  
 Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate).  
 Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 
 Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect.  
 Planificarea activităţii (individuale sau de grup) - formularea obiectivelor proiectului; - 

constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); - distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup 
de elevi; - distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; - identificarea 
surselor de documentare.  

 Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 
 Realizarea produselor/materialelor.  
 Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului. 
 Evaluarea proiectului 
 Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea 

structură (adaptare după Stoica, 2001, 60-61):  
a. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de 

realizare); 
b. Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor);  
c. Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic); 
d. Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins;  
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e. Concluzii;  
f. Bibliografie;  
g. Anexe. 
 Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea 

cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale.  
 Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a 

activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor.  

 Avantaje ale utilizării proiectului sunt: este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o 
metodă de învăţare interactivă; plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică; cultivă 
responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; asigură implicarea tuturor elevilor în 
realizarea sarcinilor propuse; facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar; promovează 
interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea; oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri 
(cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a competenţelor de 
comunicare; stimulează creativitatea; facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc..  

 Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile 
elaborării în grup a proiectelor); minimalizarea rolului profesorului etc.. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CIMPONER IULIA 

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN”  
HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Trăim într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 
indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

Având în vedere contextul actual, profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă 
obiectivele de învățare. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării 
la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza 
respectivele lacune. 

Profesorii pot utiliza diferite intrumente atăt pentru evaluare formativă cât și pentru cea sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate de învățare, program sau an școlar. 

Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca încălzire (spargere a gheții) 
sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în 
rezolvarea testului. 

Aplicația Nearpod este folositoare în cazul în care școala. are acces la un set de iPad-uri. Această 
aplicație de evaluare a fost utilizată de peste 1.000.000 de studenți și a primit premiul Edtech Digest în 
2012. Cea mai bună caracteristică aplicației Nearpod este că permite profesorilor să gestioneze conținutul 
pe dispozitivele elevilor lor. Cum funcționează? În primul rând, profesorul împărtășește conținut cu 
studenții, prin materiale, conferințe și / sau prezentări. Acest conținut este apoi primit de către studenți pe 
dispozitivele lor și este capabil să participe la activități. Apoi, profesorii pot accesa studenții în timp real, 
văzând răspunsurile studenților și având acces la rapoartele de activitate post-sesiune. Aceasta este de 
departe una dintre cele mai bune aplicații de evaluare de pe piață de astăzi. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
Aplicația are următoarele opțiuni: 

Bara de căutare / Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline /Alcătuiește 
exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru /Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați /Exercițiile 
mele – aici găsiți ceea ce ați creat. Pentru a crea aplicații noi, trebuie accesat „Alcătuiește exerciții”, apoi 
trebuie ales tipul care se potrivește conținutului dorit de noi. 
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Aplicația Teste de ortografie A + este o necesitate pentru toate clasele elementare. Elevii își pot 
practica cuvintele de ortografie, în timp ce profesorii pot urmări modul în care aceștia fac. Alături de fiecare 
test de ortografie, elevii și profesorii pot vedea rezultatele lor. Alte caracteristici extraordinare includ 
capacitatea de a vedea instantaneu dacă aveți dreptate sau greșeli, modul de decodare pentru a ajuta la 
ascuțirea abilităților de ortografie și abilitatea de a trimite teste prin e-mail. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă găsim 
meniul care prezintă următoarele facilități: crearea unui test;căutarea unor teste create anterior;vizualizarea 
rapoartelor;conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;conține clase create sau importate 
de pe Classroom;conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la 
mai multe clase). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
learningapps.org/ 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ON-LINE 
ÎNTRE COVID ȘI ON-LINE – POLII ȘCOLII DE AZI 

 
PROFESOR CÎNCESCU BEATRICE 

LICEUL TEHNOLOGIC ” AL. IOAN CUZA” – SLOBOZIA 
 
 Fac parte dintr-o familie care, în varianta ei extinsă, reunește mulți membri care au sau au avut 

tangență cu învățământul; eu însămi sunt profesor de limba română din 1993, deci pot spune că aproape 
toată viață am vorbit sau am auzit vorbindu-se despre școală. Nu acesta a fost, desigur, singurul criteriu 
care m-a determinat să-mi aleg cariera; am considerat că am vocație și îmi place să cred că sunt un profesor 
dedicat.  

 Nu se vrea o pagină de cronică de familie acest articol, deci nu se cuvinte să ofer detalii semnificative 
doar pentru mine. Îmi iau doar libertatea de a mărturisi că, mai ales în anii debutului formării mele 
profesionale, am studiat nu puține cărți din vasta literatură despre educație ( de acum, destul de veche, unele 
au aproape 10 ani de la publicare). Și am rămas la aceeași concluzie formulată atunci: să predau ( ca să ader 
la limbajul nonformal al elevilor mei) mi-a fost mereu ok; mi s-a părut o provocare, atunci când, prin 
schimbarea programelor, s-au introdus texte și noi autori, dar mi-a adus și o reală și constantă plăcere. 
Momentele de evaluare, însă, au fost mereu împovărătoare. Nu e chiar ” treaba” mea, ca profesor de română, 
momentul de învățare; eu am livrat informația, am avut grijă să o transmit accesibil, prioritară a fost mereu 
formarea de competențe. Evaluarea e responsabilitatea mea; este măsura atingerii obiectivelor lecției și a 
gradului formării competențelor. Și, dacă ” mingea” aruncată înapoi la mine de către copii nu are ” 
traiectoria” așteptată, atunci e clar că undeva, pe parcursul scenariului didactic, ceva nu a fost ok.  

 În aceste momente, în care tot ceea ce trece adrept normalitate nu mai încape în tiparele vieților 
noastre așezate, cuminți, previzibile, școala din nou nu mai e ce a fost. Când în jurul tău dinamica lumii se 
schimbă rapid și periculos, când a trăi devine sinonim și cu a te feri de oameni și de contagiune, când 
vremurile te vindecă definitiv de dorința ieșirii din monotonia cotidianului, trebuie să faci efortul de a te 
adapta profesional schimbărilor.  

 Am constatat că puține din formele tradiționale și complementare de evaluare îmi erau de folos la 
lecțiile on-line, în sincron sau asincrone. Verificarea temelor, a proiectelor, lectura referatelor și a eseurilor 
elevilor mei a devenit un coșmar de banalitate prin repetabilitate. Era solicitant : oboseala mea și a lor, 
atâtea ore în fața laptopului, fluctuația stresantă a internetului, blocajele de pe Skype, resursele consumate. 
Frustrarea de orice fel. Au fost clipe când am spus : m-am săturat, vreau la școală! Ceva se cerea schimbat 
și în actul predării; eternele întrebări: Pentru ce? În raport cu ce? Pentru cine/ce evaluez? cereau și ele alte 
răspunsuri, la modul imperios. Fără pretenția că aș fi abordat toate soluțiile posibile, fără a le acuza pe multe 
dintre ele de gratuitate, pot să recunosc că am preferat câteva metode moderne de evaluare cu ajutorul PC-
ului: oral, comunicarea video-audio, chiar dacă ne lipsește interacțiunea directă, eficiența s-a dovedit și în 
predare, și în evaluare. Aplicarea de chestionare, prin Google Forms, deși presupune efort, nu le poți ” croi” 
la întâmplare, dacă te interesează calitatea feedback-ului, a fost o variație bună: le prefer pentru că mi-au 
dat posibilitatea să definesc și să grupez întrebările pe categorii, să le dispun aleatoriu – ca să nu ...cădem 
în păcat -, să le programez cu limită de timp. Pot să asociez diferit punctajul pe tipuri de întrebări, pe niveluri 
de dificultate. Chestionarul se închide automat și se salvează la expirarea timpului, elevul își știe punctajul 
în timp real.  

 La clasele mai mici (IX-X), acolo unde mi-a permis conținutul ( deprinderea tehnicilor de 
argumentare a unui punct de vedere, spre exemplu), am folosit VOKI; elevii și-au creat avataruri amuzante, 
deși aplicație este un pic restrictivă: un portret de băiat și unul de fată. Inițial, aplicația mi s-a părut cam 
puerilă, dar în urma experiențelor avute, pentru că a plăcut copiilor, mi-am revizuit poziția. Și mi-am propus 
să nu mai cad așa de des în păcatul prejudecăților. Oricât de prietenoasă, de accesibilă ar fi o aplicație de 
evaluare on-line, am sentimentul că tot nu poate substitui pe deplin acțiunile diverse în multiplicitatea lor 
ale feedback-ului învățării prin microdeciziile și ajustările scenariului didactic ale profesorului.  
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 O întrebare a rămas totuși, pentru mine, retorică: încă nu am idee cum s-ar putea face 
observarea/autoevaluarea în mediul on-line? Nu pot să scap adesea de un sentiment frustrant de 
improvizație – a noastră, ca profesori, și a ministeriabililor. Aș vrea să fim mai mulți și mai vocali cei care 
ne dorim să nu facem școala asta oricum; să nu mai facem evaluare pentru că trebuie. În aceste momente 
deosebit de grele, pentru continuitatea, logica și coerența demersurilor educaționale, să facem lucrurile să 
rămână măcar între limitele bunului simț, dacă nu și între cele ale normalității, să nu ne izolăm de educație. 
Nici noi și nici pe copii.  
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INSTRUMENTE ON-LINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 PROF. CIOACĂ ELENA DANIELA 

 GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 33 BRAȘOV 
 
 Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate 

revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, 
a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii.  

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât 
a cadrelor didactice, cât și și a preșcolarilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în 
totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 
important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și 
multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Printre cele mai cunoscute instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare 
sunt: 

 QUIZIZZ - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru elevi. 

Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot 
utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 

Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de 
platformă. 

Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate 
despre răspunsuri, timp etc 

https://quizizz.com/admin 
 KAHOOT – Este un instrument on-line pentru verificarea cunoștințelor și feed-back, cu ajutorul 

căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) 
elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame 
întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon 
mobil. 

Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
https://kahoot.com/ 
 MATH GAMES (jocuri matematice grupate pe vârste/standarde). 
 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
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ÎN CE ANOTIMP SE ÎNTÂMPLĂ? - PROBA DE EVALUARE ONLINE 

 
CIOANCĂ RAMONA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12  
ALBA IULIA 

 
Este binecunoscut faptul că evaluarea inițială constituie un punct-cheie, un reper esential în 

construirea întregului demers ulterior de învățare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie 
elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, 
pornind de la obiectivele propuse.  

În situația în care activitatea de evaluare este necesar să se desfășoare online, ea devine o mare 
provocare pentru copii, părinți și educatori deopotrivă. Sarcina dificilă constă în găsirea și alegerea celor 
mai potrivite instrumente, metode și tehnici, care să stârnească interesul copiilor, să ofere indicii părinților 
în observarea, susținerea și participarea la întregul proces și, mai ales, să ofere un feed-back consistent și 
eficient cadrelor didactice. De asemenea, trebuie avute ȋn vedere și limitele pe care le presupun activitățile 
online, inclusiv când este vorba despre evaluarea inițială a copiilor. 

Pentru nivelul II de vârstă, grupa mare, împreună cu colega mea, am organizat activitatea online, 
plecând de la premisa că preșcolarii au multe deprinderi formate și că, pe lângă latura educativă a 
activităților, trebuie să mizăm pe activități interactive, antrenante, ludice, care să îi ajute pe copii să păstreze 
legăturile cu colegii de grupă și cu mediul grădiniței. 

Evaluarea inițială pe care am realizat-o, a avut drept scop stabilirea nivelului dezvoltării psiho-fizice, 
a cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor copiilor la ȋnceput de an şcolar. Am aplicat probe de evaluare care 
să permită preşcolarilor să se manifeste liber și creativ.  

 În cadrul domeniului DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII, pentru 
Cunoașterea mediului, am propus realizarea unui joc didactic, intitulat: În ce anotimp se întâmplă? 

 Scopul: cunoașterea unor caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare legate de 
anotimpuri: caracteristicilor acestora, schimbările climatice din mediul apropiat, activitățile specifice. 

 
Dimensiuni ale dezvoltării si comportamente vizate: 
  
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

(Brainstorming: Semne ale toamnei)  
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat 
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa 

proprie şi a grupului de colegi (ex. Ce faci când plouă…?) 
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

şi metode specifice. 
3. Caracteristici structural și funcționale ale lumii înconjurătoare. 
3.2.Identifică și descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului.  
 
 
Descrierea jocului: 
Copiii vor realiza dintr-o coală de hârtie patru jetoane reprezentând prin desen câte un simbol 

caracteristic fiecărui anotimp. Apoi, vor observa cu atenție imaginile PPT derulate de educatoare, vor 
descrie imaginile și vor stabili în ce anotimp se încadrează imaginea respectivă, ridicând jetonul potrivit. 
Se pot adresa întrebări suplimentare legate de activitățile sau fenomenele prezentate. 

Itemi de evaluare: 
1. Identifică cele patru anotimpuri și simboluri pentru acestea. -2p 
2. Descrie caracteristici ale anotimpurilor și activități specifice ființelor vii. -4p 
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3. Indică în ce anotimp se petrece o activitate/un fenomen, arătând jetonul corespunzător 
anotimpului. -2p. 

Punctaj obţinut: 
- A - 6- 8p. 
- D - 4- 6p. 
- S - 1-4 p. 
 
Deoarece experiența vie, legată de mediul apropiat este esențială pentru fixarea cunoștințelor, 

educatoarea poate folosi în cadrul variantei de joc utilizarea unor materiale din natură sau obiecte specifice 
fiecărui anotimp (ex. frunze, castane, nuci, ghinde, frunze verzi, flori sau obiecte: ochelari de soare, 
umbrelă, fular, mănuși, etc.) sau poate prezenta imagini cu activități desfășurate de copii la grădiniță în anul 
școlar precedent, în diferite anotimpuri. 

De asemenea, educatoarea poate lansa pentru copii provocarea de a aduna cât mai multe materiale 
din natură specifice anotimpului toamna, pe care le vor putea apoi prezenta și valorifica în cadrul altor 
activități. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-  ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019; 
- *** Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului național 
- Oprea, C., Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Editura Universitatii, Bucuresti, 2003; 
-  Radu, I.,T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura didactica si Pedagogica, 2000; 
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METODE INOVATIVE DE EVALUARE CU GOOGLE PENTRU EDUCAȚIE 

 
PROF. ING. CIOATǍ ANGELICA 

COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI – JUD. SUCEAVA 
 
In era tehnologiei și inovației în educație, Edu Apps a dezvoltat aplicația ADMA pentru învățământul 

preuniversitar și vă ajută să implementați ușor și rapid în școală aplicațiile Google pentru educație. 
• Ce beneficii generează aplicațiile Google pentru educație pentru școală 
• Cu aplicațiile G Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga 

școală 
• Instituțiile educaționale beneficiază gratuit de aplicații intuitive ușor de folosit la clasă și de acasă 
• Creșterea motivației elevilor prin lecții interactive, o mai bună înțelegere a teoriei predate și a 

studiilor de caz 
• Comunicare în timp real și o mai bună colaborare profesor – elev, elev – elev, profesor – părinte 
• Elevii își dezvoltă abilitățile digitale, gândirea critică și creativitatea 
• Spațiu de stocare nelimitat pentru contul Gmail, protecție antispam, o funcție puternică de căutare 

și calendare integrate 
• Spațiu de stocare nelimitat pentru creare, stocare și distribuire de documente cu aplicația Google 

Drive (de ex. fișiere text, prezentări, foi de calcul, formulare, videoclipuri, fotografii) 

Reducerea costurilor pentru echipamente și licențe software și economie de timp 
10 lucruri pe care profesorii le pot face cu aplicațiile Google pentru educație 
• Să utilizeze aceste instrumente digitale gratuite pentru învățarea mixtă (blended learning) deoarece 

pachetul G Suite for Education include aplicații pentru comunicare, colaborare și stocare de date accesibile 
atât de la școală, dar și de acasă sau oriunde există o conexiune la Internet 

• Să creeze planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru elevi (Google Classroom, Google 
Docs, Google Forms, Google Sheets, Google Slides ș.a.m.d.) 

• Să creeze teme și teste, să colecteze temele și să facă evaluări online (Google Classroom, Google 
Docs, Google Forms, Google Sheets, Google Slides) 

• Să urmăreasă evoluția elevilor (Google Classroom) 
• Să gestioneze portofoliile elevilor și documentele materiei predate (Google Classroom, Google 

Drive) 
• Să trimită rezumate părinților despre activatea elevilor, adică atât note obținute cât și temele pe 

care le au de făcut (Google Classroom) 
• Să facă schimb de experiență și să interacționeze cu membrii comunităților educaționale (Google 

Plus, Google Hangouts, GEG România) 
• Să gestioneze calendarul de proiecte și teme pentru disciplinele predate (Gmail, Google Calendar, 

Google Drive) 
• Să organizare ședințe cu părinții și evenimente educaționale (Gmail, Google Calendar, Google 

Hangouts, Google Sites) 
• să creeze site-uri pentru disciplina predată sau pentru clasă (Google Sites) 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*https://www.eduapps.ro  
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 ONLINE ASSESSMENT 

 
PROFESOR CIOBANU CRENGUȚA-CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, GORJ 
 
In this article, I’ll look at different ways to assess student learning using technology. Here are four 

methods of online assessment that are sure to support training, engage your audience, and provide teachers 
with insight into their students’ learning process. 

Assessment is simply the process of gathering information on what students know based on their 
educational experience. Assessment results are typically used to identify areas for improvement and ensure 
that course content meets learning needs. There are a number of practices you can use to evaluate students 
mindfully. The best method will vary based on learning needs and objectives. For example, an online quiz 
will be your perfect match if your goal is to measure knowledge gains quickly. But if you want to test your 
students’ interview skills, you’re better off using a dialog simulation. 

1.ONLINE QUIZZES 
Quizzes are a traditional assessment tool. Plus, when paired with technology, they are an excellent 

way to engage student learning. Quiz questions can take a number of forms, such as multiple-choice, fill-
in-the-blanks, and hotspots. One benefit of quizzes is that they are short and easy to assess. Another is that 
question order and options can be randomized, so each student’s quiz is unique. 

Online quizzes are ideal for measuring learning results across a wide audience. Since each student 
takes the same test, you can compare and contrast results across different classes, schools. 

2.ONLINE POOLS 
Polls allow you to capture feedback directly from your audience about their learning experience. 

They can be used to measure anything from learning satisfaction (Kirkpatrick Level One feedback) to why 
a student made a particular choice during a lesson. Online surveys are highly engaging for learners because 
they allow them to share their opinions, make themselves heard, and are quick to complete. 

You can also use poll questions when you want to quickly grab and focus your learners’ attention 
on something important or break the ice during an online group interview session. For the latter, you can 
simply carry out a mood survey. 

How can I create an online poll question? 
If you host webinars via web conferencing solutions, you can use built-in tools for conducting polls. 

There are also some specialized online platforms like SurveyMonkey that allow you to create, send, and 
analyze surveys.  

You can also build a survey with eLearning authoring tools like iSpring Suite. All you have to do is 
to choose a ready-made question template supported by the iSpring QuizMaker tool, write the questions 
and answer choices. 

3.GAME TYPE ACTIVITIES 
Game-type activities turn a series of test questions into a game. For example, a trivia game might 

ask learners to answer a certain number of questions within a period of time and award points based on 
the number of correct answers. 

Game-based assessments are considered fun, and not “tests”, so they are generally a good indicator 
of true skills and knowledge. Besides, they have been shown to enhance learning by promoting the 
development of non-cognitive skills, such as discipline, risk-taking, collaboration, and problem solving.  

Add game-type activities when you want to engage and challenge your students in a non-traditional 
way. Organizations have found that game-type activities work well in employee training, while schools 
have found that high-achieving students enjoy competing with their peers in learning games. 

How can I create game-type activities? 
Quizlet and Kahoot are two popular applications that teachers can use to create fast-paced interactive 

learning games. Quizlet allows you to create a study set of online flashcards for learning terms and 
definitions, while with Kahoot, you can build engaging quizzes and let your students score points by 
answering quickly and correctly. 
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There are also many other apps, such as GimKit, Formative, and Plickers, that can add a game- show 
experience to the classroom. 

4. FORUM POSTS 
A forum is an online discussion board organized around a topic. Asking students to contribute to a 

forum post is an excellent way to gauge their understanding, pique their interest, and support their learning. 
In this activity, students are given a critical thinking question based on a lesson or a reading, and are asked 
to reflect on both. Their answers are posted to a forum and their peers are given the chance to respond. 

Use this method when you want learners to interact, communicate, and collaborate as part of the 
learning process, while checking their topic comprehension. 

How can I create a forum post assessment activity? 
Start by creating an online message board exclusively for your class in your LMS or some external 

platform like ActiveBoard. Identify common topics or themes that you can align messages to. Set 
participation goals and guidelines that explain acceptable standards for posting (be respectful of others, 
avoid foul language or personal criticism, etc.). 

The facilitator should review postings on a regular basis and provide constructive feedback or 
guidance to participants. 

Online assessments are a critical part of eLearning and should be undertaken with the same level of 
care and rigor that you put into creating your learning content. The good news is that you don’t have to be 
a programming genius to build online assessments.  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. CIOBANU MANUIELA  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RAREȘ “-BACAU 
 
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are 
nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, 
prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în 
care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 
atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de 
elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs 
corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează 
paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat 
instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea 
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de 
capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat. 

Profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de 
lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a 
probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 
Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată de 
cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru 
profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un 
impediment mai mult în învățământul secundar.  

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în 
ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. Analizând diferențele în funcție de 
mediul de rezidență al școlii, discrepanțele mai proeminente între cadre didactice apar în zona „tehnică” și 
includ dotarea cu echipamente și accesul la Internet. Astfel, în cazul dificultăților tehnice, acestea sunt 
semnificativ mai mari în școlile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban mare. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

 aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 
Facebook messenger etc. 
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 apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev. 
Pe locurile următoare se situează:  
 utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc 

  platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc. 
  aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype . 
 La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, 

Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte 
colaborative complexe.  

Așa cum am afirmat, „nematurizarea” unor competențe de utilizare în contexte didactice autentice a 
noilor tehnologii face dificilă alegerea și utilizarea unor platforme dedicate pentru activități didactice în 
mediul online. Mai mult, instrumentele software utilizate în mod curent pentru comunicarea sincronă cu 
elevii nu au fost proiectate în scopul realizării activităților didactice. În spațiul informatic, o aplicație 
software are, de obicei, o funcționalitate precisă, un public și o activitate – țintă căreia în servește drept 
suport și pentru care a și fost proiectată și optimizată. Activitatea didactică este o activitate complexă, cu 
forme de comunicare multimodale, cu feedback necesar și autoreglare în timp real. Chiar și cele mai 
sofisticate platforme aflate azi pe piața educațională sunt, din acest punct de vedere, încă la început.  
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TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. CIOBANU MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCAEŞTI, JUDEŢUL DOLJ 
 
 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au destul de multe alegeri:  

- Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. 

 - Google Jamboard: este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte; toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

- Google Forms: permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

- Kahoot: baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

- Wordwall: mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Scopul principal al evaluarii este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
 Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea  
 procesului didactic, Editura ArsAcademica, 2010 
 Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CIOBANU MONICA GABRIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATĂ,, 

GIURGIU 
 
,,Copilăria este un timp pentru a fi, a căuta și a face sens lumii. Anii copilariei timpurii nu sunt doar 

pregătire pentru viitor, ci și pentru prezent" (autor necunoscut ) 
 
• Paradigme în evaluarea copiilor : 
• Evaluarea „comparativă”, a cărei funcţie principală era de a compara copiii şi de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alţii, acordându-le distincţii după nivelul lor de reuşită; 
• evaluarea „prin obiective” sau evaluarea „criterială” care are ca rol să furnizeze informaţii 

funcţionale, permiţând copiilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi copiii – 
(standarde unitare) şi oferind soluţii de ameliorare; 

• evaluarea „corectivă”, care propune o nouă paradigmă, nu numai „decizională” ci şi 
„informaţională”. Ea are ca scop să ofere copilului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile 
constatate pentru a-i facilita învăţarea; 

• evaluarea „conştientizată” sau „formatoare”, care este în dezvoltare şi are la bază evoluţiile 
recente din domeniul psihologiei cognitive şi pedagogiei privind integrarea evaluării în procesul de 
învăţare. Ea pendulează între cogniţie, ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora copilul 
achiziţionează şi utilizează cunoaşterea şi metacogniţie, ca proces de „cunoaştere despre autocunoaştere”. 

• Evaluarea pe competențe este evaluarea în termeni de procese, cât şi de proceduri privind măsurarea 
rezultatelor învăţării, activitatea presupunând desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc. 
(Petrache, 2011) 

Caracteristici: 
 Evaluarea centrată pe competențe este o evaluare complexă. 
 Evaluarea centrată pe competențe este formativă. 
 Evaluarea centrată pe competențe este formatoare. 
 Evaluarea centrată pe competențe este autentică. 
Specificul evaluării la vârstele timpurii: 
• Evaluarea este esenţială ca metodologie de lucru în fiecare instituţie care oferă copilului servicii de 

creştere, îngrijire şi educaţie.  
• Fiecare copil creşte şi se dezvoltă în ritmul său propriu de dezvoltare, are propriile nevoi.  
• Evaluarea oricărui copil de orice vârstă se face doar în raport cu el însuşi şi este o evaluare continuă 

care urmăreşte progresele/achiziţiile cantitative şi calitative ale copilului.  
Momentele evalării trebuie alese cu grijă, astfel incat evaluarea să determine caracteristici reale ale 

dezvoltării copilului 
• Dezvoltarea integrală a copilului (motrică, socio afectivă şi cognitivă) 
• Evaluarea urmăreşte progresul copilului sub toate aspectele dezvoltării sale: cognitiv, socio-

emoţional, motric în acelaşi timp:  
•  cunoştinţe, deprinderi, abilităţi;  
•  atenţie, memorie, gândire, limbaj;  
•  interese, aptitudini, motivaţie;  
•  relaţiile cu copii de aceeaşi vârstă, cu copii de altă vârstă, cu adulţii;  
•  dezvoltare motrică.  
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EVALUAREA ÎN ON-LINE 

 
PROFESOR CIOBANU VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE BALCESCU”- DRAGAȘANI 
 
Inovația și dezvoltarea aduse de noile tehnologii în era informațională au început să apară și în 

educație. Învățarea la distanță a devenit o strategie educațională de bază în întreaga lume, cu extinderea la 
o secțiune largă a universităților online și a universităților virtuale. Internetul oferă mecanisme pentru 
schimbări fundamentale în modul în care oamenii învață. Conferința video, conferința web și colaborarea 
oferă comunicări multimedia interactive, în timp real, pentru învățarea la distanță. Constatăm evoluția 
tehnologiilor și a instrumentelor din învățământul la distanță și discutăm despre starea actuală a învățării la 
distanță, cu accent pe instrumentele sau tehnologiile de pe Internet disponibile pentru învățarea la distanță. 
Domeniile acoperite de această secțiune includ, dar nu se limitează la: 

Tehnologii de educație digitală: învățare reală crescută și virtuală, învățare adaptivă, tehnologii de 
clasă, manuale electronice, sisteme inteligente de îndrumare, învățare mobilă, instrumente și resurse 
educaționale deschise, obiecte inteligente de învățare. Din perspectiva pedagogiei de educație digitală, 
amintim: abordările amestecate și hibride, Teoria sarcinii cognitive, abordări de clasă flipped, instrucțiune 
personalizată, cursurile online sincrone și asincrone. 

În ultimii ani, computerele personale sunt utilizate pe scară largă, iar cele mai multe dintre ele au fost 
conectate la rețea, din ce în ce mai multe persoane pot naviga pe internet. Aceasta oferă un mediu avantajos 
în învățarea bazată pe web pentru toți elevii mediați de computer. Întrucât informațiile și cunoștințele cresc 
atât de rapid, majoritatea companiilor trebuie să faciliteze distribuirea acestei „bogății” angajaților, oriunde 
și oricând, rapid, pentru a proteja activele curente de cunoaștere sau pentru a le crește valoarea. Majoritatea 
cetățenilor trebuie să învețe anumite cunoștințe și abilități practice dincolo de școala gimnazială pentru a fi 
un participant complet la forța de muncă. Acest lucru creează o mare nevoie de învățare la distanță.  

O varietate de companii consideră învățarea bazată pe web ca o piață emergentă importantă și, prin 
urmare, ca o oportunitate de afaceri începând să se implice în activități de învățare la distanță. Unele noi 
tehnologii de comunicații, rețele și multimedia au început să fie utilizate în învățarea la distanță. De 
exemplu, fuziunea de computer și video cu terminalele desktop multimedia, precum și videoconferința. 
Deși există peste 20.000 de sisteme de videoconferință instalate în întreaga lume, iar rata de creștere este 
de aproximativ 40% pe an. Cu toate acestea, majoritatea sunt unicast. Sistemele de conferințe video 
multicast nu sunt utilizate până în prezent pe scară largă. Două limitări majore sunt lățimea de bandă relativ 
redusă și lipsa de routere multicast. Medii de învățare cu adevărat interactive, multimedia și medii digitale 
de învățare necesită un nivel mai mare de capacitate de rețea și de garanții privind calitatea serviciilor decât 
le poate oferi Internetul public actual. În orice caz, ar trebui să asistăm la o creștere dramatică a capacității 
lățimii de bandă în următorii câțiva ani.  

LessonApp, creată de Learning Scoop este o platformă dedicată instruirii profesorilor și pregătirii lor, 
este o aplicație pentru mobil și calculator, ce ușurează munca acestora și îi ajută să învețe principiile 
pedagogice de bază, care sunt pașii organizării unui plan de lecții și multe alte informații utile și 
indispensabile unui profesor. Lecțiile se regăsesc și în aplicația LessonApp, aplicație cu care putem 
planifica și noi lecțiile la clasă sau ne putem inspira de la alți profesori finlandezi. Am ținut această lecție 
după ce școlile s-au adaptat învățării la distanță. Sincer, este uimitor să văd cât de rapid și de ușor s-a adaptat 
sistemul nostru de învățământ la situația actuală. Din fericire elevii mei erau deja familiarizați cu încățarea 
inversată - fipped learning (puteți găsi mai multe informații în LessonApp), folosind telefoanele și alte 
tehnologii în timpul lecțiilor. De asemenea, cred că dacă ne folosim imaginația, blocurile de construit lecții 
din aplicația LessonApp pot fi adaptate învățării la distanță. În esență, folosesc pedagogia flipped learning, 
așadar elevii au urmărit video-ul de predare pe Google Classroom. În perioada de învățare la distanță, 
lecțiile încep printr-o întâlnire virtuală pe platforma Google Meet. Pentru lecțiile mele folosesc și alte 
aplicații din suita Google, dar, bineînțeles că aceleași metode pot fi implementate și cu alte instrumente. 

Iată cum poate fi proiectată o lecție on-line, folosind Lesson App.Acest plan de lecție este pentru 
matematică, însă același plan este potrivit și pentru multe alte materii și subiecte. 

1. Orientarea – Linii (Google Classroom – Google Slides) 
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Pentru această parte a lecției am pregătit un slide cu o linie cu două capete și cifre de la 0 la 4 iar la 
capete am pus cuvintele NU și DA. De asemenea, am distribuit fișierul cu toți elevii din grup pentru a 
colabora (dă-le elevilor acces să editeze fișierul). 

 
La început, le cer elevilor să deschidă Google Classom și să găsească prima sarcină precum și acest 

slide. Elevii îl deschid și își scriu numele într-o nouă cutie de text pentru a-l a putea muta oriunde pe slide. 
Apoi le pun câteva întrebări de control, de exemplu, cum se simt azi. Elevii ar trebui să își mute numele pe 
linie în funcție de cum se simt, 0 fiind foarte rău, iar 4, minunat. După ce confirm că ideea este înțeleasă 
încep să pun alte întrebări despre temă și subiect. Acum elevii votează cât de clar este un anumit detaliu 
sau cât de greu le este să înțeleagă anumite lucruri din tema pentru acasă sau din subiect.  

 
Punând întrebările potrivite profesorii au posibilitatea să identifice nevoia de diferențiere, susținere 

sau alte detalii pedagogice și didactice ce țin de subiect. 
 
2. Dobândirea de noi tehnologii– Google Forms Quiz 
Pentru această parte am pregătit un formular Google Quiz unde am adăugat 4-6 exerciții de nivel de 

bază și ușor. Elevii trebuie să completeze formularul independent și apoi vor primi un scor individual pentru 
următoare parte a lecției. Exercițiul include alegeri multiple și câteva întrebări cu răspuns deschis pentru a 
mă asigura că elevii nu încearcă doar să ghicească răspunsurile. 

 
După completarea elevii chestionarului primesc puncte. Apoi, primesc exerciții de matematică pe 

baza punctajului la quiz. Elevii cu punctaj între 0 și 3 rămân activi pe Google Meet cu mine și primesc 
ajutor suplimentar trecând împreună pas cu pas prin câteva exerciții ușoare. Elevii cu punctajul între 4 și 7 
primesc câteva exerciții avansate, iar elevii cu punctaj între 8 și 10 pot începe niște exerciții mai dificile. 

 
Uneori la lecție am alături de mine un învățător pentru educație specială sau un asistent. Ei pot ajuta 

la exerciții grupul cu scorul mai mic, în timp ce eu ajut alte grupuri pentru a mă asigura că exercițiile sunt 
făcute la nivelul corect. 

3. Practică prin exerciții de nivel corespunzător pe baza punctelor primite la quiz 
4. Reflecție - linii (Google Classroom – Google Slides) 
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Lecția se va termina în același mod în care a început - colectând păreri și impresii despre modul de 
lucru, nivelul de dificultate al exercițiilor, sprijinul primit, productivitatea și atitudinea lor. Voi asculta 
elevii după fiecare vot și să le ceri mai multe detalii pentru ca următoarea lecție să poată susține mai bine 
învățarea. 

Deci, comunicarea și colaborarea on-line sunt clasate în topul competențelor secolului XXI pentru 
care profesorii au avut de puține ori timp din cauza programei încărcate sau a faptului că nu sunt parte din 
examene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Blogul Edustudio Helsinki 
https://didactic.ro 
https://www.edu-studio.fi 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF.INV.PRESCOLAR CIOCANAS MIHAELA 

 G. P. P. NR. 29 BACAU 
 
 Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 

interacțiune cu prescolarii și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea 
creșterii calității procesului de predare-evaluare în cadrul gradinitei se acordată o atenție deosebită 
familiarizării educatorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora 
de a utiliza calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe 
utilizarea platformei educaționale. 

 Prin utilizarea platformei de e-learning se obține o unealtă valoroasă care poate ulterior îmbunătăți 
procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor privitoare la performanțele copiilor. 
Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru schimb 
de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea facilă cu parintii si copiii acestora . 

 O funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare 
- este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele prescolarilor. Evaluarea joacă un rol 
important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații despre progres 
și ghidează învățarea. 

 Utilizarea soft-urilor educaționale în activitățile din grădiniță, se dovedește a fi un instrument de 
învățare eficient, care determină apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștintelor și în 
atitudinea față de învățare a copiilor.  

 Copiilor le place mai mult să învețe prin intermediul softurilor educaționale, decât prin metode 
tradiționale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive față de aceasta și la îmbunatățirea 
rezultatelor obținute. 

 Exercițiile din softurile educaționale sunt prezentate într-o formă corespunzătoare vârstei copiilor, 
imaginile permit restructurarea unei probleme, aceasta fiind procesată mai ușor de sistemul vizual și 
perceptiv al copiilor, sporind abilitatea acestora de a înțelege fenomenele mai dificile.  

 Modalităţile de evaluare on-line ,cele mai utilizate specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu 
simboluri şi evaluările verbale .Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite: 

 lucrările practice, 
 portofoliile cu produsele copiilor, 
 aprecierile verbale, 
 autoevaluarea, 
 serbările online 
 discuţiile individuale cu copiii, 
 aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), 

medalii, 
 „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi 

preferinţe. 
 Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 

dezvoltarea copilului. Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise ,directe, cu valoare 
evaluativă iar apoi pot fi consemnate intr-un protocol de observaţie – o fişa personală a copilului . Notările 
în fişă vor fi datate, pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii, 
stagnări, regrese, care prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi 
optimizator.  

 Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
(desene, picturi, colaje ) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, să se poată face o evaluare de tip 
cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp.  

 Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările 
produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale 
formate. Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a 

724



performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. Ele au câteva 
caracteristici: sunt formate dintr-un grupaj de întrebări,sarcini (itemi) care acoperă o parte a programei, în 
structura lor vor fi evitate formulările generale sunt mijloace care se utilizează pentru verificări periodice 
asigură condiţii asemănătoare de verificare pentru toţi copiii presupune un barem de verificare. Modul în 
care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru seriozitatea, 
angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi.  

 În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; găsirea unor metode şi mijloace adecvate mediului 
on-line pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar; să răspundă 
sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CIOCÎRLEA TAMARA 

 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Google Classroom Se poate discuta cu elevii – Meet video 
chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le 
oferiți elevilor etc. 

 
 
 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor 
răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-
it-uri virtuale. 

 
 

 
 

Google Forms -permite conceperea unor formulare care pot fi 
utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare 
la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material 
de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 

închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de 
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 
 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker  

 Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă imagine de pe interfața 
device-ului propriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platforma Adservio – folosită, de altfel, și în perioada de proces tradițional de instruire – ne pune la 

dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de 
teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili 
termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței. Platforma 
reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de 
normalitate și educație în orice condiții. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia 
https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR CIOLTAN DANIELA 

ŞCOALA GIMN. ,,IORGU G TOMA”, VAMA, JUD. SUCEAVA 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăl este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de realizare a procesului integrat de predare 
– învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate 
din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele 
ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea 
de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare 
la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
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eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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PROVOCARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

 PREȘCOLAR IN MEDIUL ONLINE 
NIVEL – PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. LOREDANA CIONCA 

GPP NR. 30, ORADEA 
 
 Ce reprezintă evaluarea pentru profesorul din învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021? O 

PROVOCARE!  
 Cu toții știm că evaluarea este, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională 

fundamentală a procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune 
inversă, prin sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre 
predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-
învăţare dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care 
acestea se regăsesc in rezultatele şcolare. De asemenea, evaluarea în învăţământ confirmă sau infirmă 
acumularea de către cei instruiţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei activităţi social utile. 

Evaluarea îi ajută pe profesori să cunoască nivelul de pregătire al claselor, atunci când este aplicată 
înainte de derularea programului instrucţional; asigură înregistrarea continuă a progreselor în învăţare, 
atunci când se aplică pe parcursul procesului instrucţional; îi ajută, la sfârşitul derulării programului 
instrucţional, să aprecieze rezultatele obţinute, în lumina obiectivelor. 

Cum poate evalua cadrul didactic din grădiniță preșcolarul de acasă? Deloc ușor, deoarece avem 
nevoie de implicarea totală a părintelui, iar acest proces va fi unul subiectiv. La finele anului școlar trecut 
am apelat la Google Forms, întocmind un chestionar, cu 10 itemi, care au avut răspunsuri multiple, părintele 
având posibilitatea să selecteze răspunsul care se potrivește copilului său. Aplicția înregistrează și 
gestionează toate răspunsurile, realizând și grafice și diagrame. Profesorul poate vedea atât răspunsurile 
individuale cât și procentajul la fiecare întrebare. 

În viziunea mea, evaluarea în mediul online, pentru nivelul preșcolar nu este tocmai fidelă, deoarece 
copilul este asistat de părinte. Pe parcursul acestui an școlar mi-am propus să-mi îmbunătățesc metodele și 
mijloacele de evaluare. Pentru acest lucru am participat la diverse webinarii și cursuri unde am descoperit 
și alte aplicații, platforme sau programe în care se pot concepe materiale ajutătoare predării și evaluării. 
Voi enumera și descrie succint o mică parte din achizițiile mele. 

Evaluarea trebuie să fie contiunuă, completă și corectă ceea ce nu e posibil în munca on-line. 
JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 

simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 
aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în 
funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită 
crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Wordwall sau Learningapps. WORDWALL - este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii 
datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

QUIZZIZ - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

LEARNINGAPPS - este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
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lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

Școala online nu este un tip de învățământ tradițional. Bazat aproape în întregime pe competențe 
digitale, totuși ea nu exclude celelalte competențe transversale pe care profesorii le dețin și le-au format 
până acum. Deși conținuturile sunt stăpânite de profesori și ei își cunosc foarte bine obiectivele lecției ce 
urmează să fie predată online, cadrul este foarte diferit: din fața calculatorului, amplasat în mediul familiar 
de acasă, profesorul transmite informația părintelui aflat și el la capătul terminalului propriu. Interacțiunea 
este foarte diferită, depersonalizată uneori, pot interveni probleme tehnice care zădărnicesc eforturile 
participanților iar evaluarea nu poate fi mereu obiectivă. Managementul clasei este complet diferit, 
temporizarea de neestimat. Profesorului îi este greu să motiveze preșcolarul aflat atât de departe; cuvintele 
de încurajare ce în sala de grupă ajungeau ca o șoaptă la urechea copilului, acum sunt bun public sau devin 
niște banale rânduri într-o fereastră de chat.  

De asemenea, sprijinul reciproc între profesori, părinți și preșcolari este esențial în această perioada 
dificilă, când pe lângă necesitatea desfășurării activităților online, toți participanții la educație trec prin stări 
emoționale deosebite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9  
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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 ÎNVĂȚARE ON-LINE  

 
 GRĂDINIȚA NR 1 CU P.P. ORȘOVA 

 PROF. CIONCA OANA 
 
 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. 

 Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații 
care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru. 

Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms 
pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare 
Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de Învățământul la distanță 
desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi Premium, o experimentează cu succes 
de aproape trei sӑptӑmȃni. 

 În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, 
profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑelevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare.  

Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact 
acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. 

Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această 
perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem observa 
în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile 
receptorului pentru a le interpreta corect. 

Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii 
în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!” 
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EDUCAȚIA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. CIOTMONDA CECILIA-CARMEN 

 
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. 
Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. 
Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții încearcă 

să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în 
mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. 

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-
au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile 
online. 

Problema este că oficialii din educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire 
prealabilă și fără a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire. 

Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere activitatea în 
mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o comunicare 
eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi. Haideți să vedem ce a însemnat această 
adevărată provocare pentru Școala Gimnazială Centrală Câmpina, instituție care numără 623 de elevi, de 
la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. 

“Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile 
tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic, legislativ, economic etc. 
Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare activă a tuturor 
factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor”, ne-a declarat profesor 
învățământ primar Laura Iordache. 

Mai întâi a fost nevoie de organizarea “cancelariei online”, după cum ne-a precizat directorul Școlii 
Centrale, profesor Florentina Dumitrașcu, ședințele de coordonare cu profesorii având loc pe un grup de 
WhatsApp sau pe platforma Zoom. Așa au fost stabilite, printre altele, calendarul online și modul de 
comunicare cu elevii, mesaje oficiale, link-uri sau resurse utile tuturor și care au fost retransmise ulterior la 
clase. Așa a putut avea loc o consultare permanentă între cadrele didactice pentru a îmbunătăți și monitoriza 
procesul de învățare. 

Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu video și text: 
Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de colaborare online care facilitează 
schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a 
acestora, care permite și feedback din partea profesorului : Google Classroom, Kinderpedia (platforma 
unitară la nivelul unităţii şcolare). Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul 
sau pe resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot 
folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ (Another Smart Question), 
Quizizz, Padlet, Microsoft Powerpoint, My scans, Open Board, Twinkl România, Didactic.ro, Clasamea.ro, 
ScoalaIntuitext.ro,etc. 
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea elevilor 

-Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală. 
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, profesori. 
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de telefon 

pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii. 
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare, faptul 

că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult singuri. 
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic 

controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă randament din cauza relaxării 
şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios. 

Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă! Sperăm să trecem 
cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar fi, am învăţat că trebuie să avem 
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o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a confirmat încă o dată că este esenţial pentru 
fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă 
importanţă sectorului educaţional online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. Este o lecţie importantă 
de viaţă, care va avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

 PROF. INV. PRESC. CIRCIUVOIANU MARIA, 
 ȘC. GIMN. N. CREȚULESCU LEORDENI, JUD.ARGEȘ 

 
Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 

obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât 
şi al celei de instruire. 

Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, 
precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional.  

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

 După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt : 

 Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii . Constituie o 
premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

 Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează. Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate 
îndeplini funcţia predictivă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei 
planuri : 

- modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; 
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
- măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii; 
 Evaluarea continuă – (formativă sau de progres) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din 

cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:  
- a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacţiilor pe care ei le au la 

solicitări diverse, a semnalării progreselor pe care le obţin prim trecerea de la o sarcină la alta; 
- a recompensării succeselor pe care copiii le obţin în învăţare prin formule de genul: „bravo!”, 

„foarte bine!”  
- a atitudinilor de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţii de învăţare 

prin formulele: „se poate şi mai bine!”, „mai încearcă o dată!” 
 Evaluarea sumativă –intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe 

o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile, 
abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor comportamente 
achiziţionate.  

 La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

 Evaluarea sumativă reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea, această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor, de 
formare a deprinderilor la toţi copiii, deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă, deci nu permite acea ameliorare pe parcurs, ori de câte ori ar fi necesar. 
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 În funcţie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă vor fi : observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului 
de integrare socială, testul, ancheta. 

 * Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. 

 Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativă iar apoi 
pot fi consemnate într-un protocol de observaţie – o fişă personală a copilului. Notările în fişă vor fi datate, 
pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii, stagnări, regrese, care 
prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se interveni ameliorativ şi optimizator. 

 * Metoda consemnării grafice a preferinţelor – permite prelevarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a preferinţelor copilului, dar şi a domeniilor în 
aport cu care el întâmpină dificultăţi. 

 * Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
(desene, picturi, colaje ) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, să se poată face o evaluare de tip 
cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

 * Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările 
produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale 
formate. 

 În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
• respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 
• găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea 

personalităţii copilului preşcolar; 
• să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti preșcolarii pentru integrare cu succes în activitatea 

şcolară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 Reviste „Învăţământul preşcolar 3-4/2001” 
 Revista „Învăţământul preşcolar 3-4/1997” 
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IMPORTANȚA PROCESULUI EVALUĂRII ÎN SISTEM ON-LINE, ÎN 

VEDEREA STABILIRII DEMERSULUI TERAPEUTIC- RECUPERATOR 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG CIRNEANU IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3  

 
“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calității, a importanţei 

sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. (Radu, I.T.) 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Logopedia este o disciplină de sinteză și în analiza patologiei limbajului trebuie să se țină cont de 
faptul că limbajul este cel mai important mijloc de relație între conștiință și realitatea obiectivă, fiind 
instrument al cunoașterii și comunicării. Logopedia răspunde cerinței de abordare normal-patologic, a 
copilului logopat, operând cu un diagnostic și o terapie complexă, pentru a asigura un echilibru prezumtiv 
și eficient între cele două entități. 

Scopul examinării este acela de a pune în evidență multitudinea factorilor etiologici, cât și măsura în 
care aceștia contribuie la determinarea perturbării. Evaluarea înțeleasă ca un proces complex de examinare, 
nu se poate reduce la cercetarea izolată a unor aspecte din domeniul limbajului, ci trebuie parcurs circuitul 
complex al etapelor examinării. Evaluarea trebuie să-i permită specialistului să-și adapteze terapia fiecărui 
caz în ansamblu, deci trebuie depășit diagnosticul care se limitează la tulburarea limbajului, pentru o 
descriere clinică a personalității în ansamblu: motricitate, afectivitate, inteligență, adaptabilitate, echilibrul 
psiho-social etc.  

Evaluarea în procesul de terapia tulburărilor de limbaj este de o importanță critică, în a obține 
informații despre tulburarea prezentă, în a descrie traseul terapeutic ce trebuie parcurs, pentru a reuși să se 
realizeze programul terapeutic potrivit. Evaluarea copilului din punct de vedere logopedic este un proces 
complex și dificil de parcurs. O atenție deosebită trebuie acordată atmosferei în care se desfășoară 
evaluarea.  

Provocarea în contexul pandemic actual rezidă din faptul că neavând contact direct cu copilul trebuie 
să utilizezi un număr mai mare de teste, probe, pentru a avea o acuratețe a diagnosticului. Întrebările puse 
inițial au fost legate de durata expunerii elevului în fața calculatorului și de eficiența echipamentelor audio-
video, de claritatea și acuitatea acestora, precum și de a identifica instrumentul de e-learning cel mai 
eficient.  

O altă provocare în contextul online, ține de faptul că implicarea este absolut esențială și 
instrumentele utilizate trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Examinarea limbajului presupune acuratețea și precizia lui ca structură fonetică, articulator 
lingvistică, de aceea sunt urmărite aspectele ce țin de: - respirațe, ritmul și fazele ei,  

- fonație, posibilitatea de a imita tonurile prelungite, tăria, uniformitatea și constanța lor, înălțimea și 
durata, 

- articularea, posibilitatea de a realiza mișcările mandibulei după caz, folosirea vălului palatin pentru 
articularea sunetelor nazale și non-nazale, de a întinde, țuguia sau rotunji buzele, de a realiza adaptarea 
labială, bilabială, sau labio-dentară, poziția lingvo-alviolară, lingo-velară etc. 

Există o altă serie de aspecte ce sunt obligatoriu verificate și care fac privesc schema corporală, gradul 
de formare al structurilor perceptiv motrice de culoare, formă, dimensiune, orientarea spațială, orientarea 
temporală, capacitatea de diferențiere fonematică și gradul de dezvoltare al auzului fonematic, noțiunile de 
vocabular și structura gramaticală, precum și aspectele ce țin de disgrafie.  

Procesul de evaluare al dezvoltării limbajului, cu evidențiere aspectelor patologice este finalizat o 
dată cu așezarea rezultatelor, în documentul cu acest specific și care este Fișa logopedică. Aceasta este 
structurată pe domenii și permite realizarea unui ,,profil logopedic“ al fiecărui copil analizat. Pe baza acestui 
amplu proces de evaluare se poate trece la elaborarea demersului terapeutic, elaborându-se ceea ce se 
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numește Programul de Intervenție Personalizat și care va reprezenta ghidul de orientare pe tot parcursul 
procesului corectiv-terapeutic. 

În realizarea unei evaluări complexe, cât și a desfășurării procesului terapeutic am optat pentru 
platforma Google Classroom. Aici am putut desfășura activitatea cu elevii prin opțiune Meet video chat, 
care este inclus gratuit; unde am putut încărca și personaliza teme pentru fiecare elev și am oferit feedback 
direct fiecărui elev.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Veronica Bâlbâie - ,, O interesantă cazuistică logopedică “ – Ed. PIM, Iași 2008 
- Ioana Drugaș, Laura Hărdălău – ,,Psihologia și logopedia“ – Ed. Primus, Oradea 2011 
- Radu, I.T. (2000),Evaluarea în procesul didactic, București: Editura Didactică şi Pedagogică, RA 
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EVALUAREA IN MEDIUL ON- LINE 

 
 PROFESOR CIRSTEA GABRIELA 

 SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT, DOLJ 
 
 Suntem în era informaţională la care, trebuie să recunoaştem că, ne adaptam cu totii din mers. 

Învăţământul nu face notă discordantă din acest punct de vedere şi se pregăteşte din mers la transformările 
rapide care pornesc de la crearea mediului de învăţare, ce poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de muncă 
intelectuală sau, poate încetini sau chiar bloca acest proces, uneori din lipsa fondurilor, alteori datorită 
dezinteresului unor dascăli care nu au chemarea necesară pentru activitatea didactică. 

 În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu 
evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.  

 Tot mai mult ne lovim de termenul ”educaţie modernă”. Ce şi cum o fi oare ? 
 Regândirea educaţiei formale se impune şi ne obligă în primul rând să schimbăm relaţia cu copilul 

cât şi cu părintele acestuia. Relaţia copil-copil capătă o nouă accepţiune. Între copii trebuie să promovăm 
sprijinul reciproc şi dialogul constructiv, prin noi strategii, pe care fiecare educator trebuie să le caute, să 
le adapteze şi să le utilizeze în funcţie de grupa de copii la care lucrează. Tot ce e nou, necunoscut, trebuie 
elucidat apelând la ideile proprii ale copiilor, făcând uz de metode interactive care conferă activităţii”o notă 
de mister”, ”de aventură” şi punându- l pe copil în postura de explorator şi factor activ în propria formare. 

 Măiestria unui dascăl modern este în acelaşi timp şi dificilă dar frumoasă. Insa acesta este modelator 
de suflete, exemplu de urmat, dar si cel care nu are voie sa greseasca.  

 Tot ce e nou, necunoscut, trebuie elucidat apelând la ideile proprii ale copiilor, făcând uz de metode 
interactive care conferă activităţii”o notă de mister”, ”de aventură” şi punându- l pe copil în postura de 
explorator şi factor activ în propria formare.  

 Am încercat ca în munca cu preşcolarii să nu mă rezum numai la a obţine răspunsuri corecte la 
întrebări puse copiilor ci, mai ales la abilitatea de a descoperi căile de a adresa întrebari, de a evalua, critica 
sau aprecia, după caz problemele. În modernizarea activităţilor desfăşurate cu preşcolarii am ţinut cont ca 
demersul didactic să fie în strânsă concordanţă cu particularităţile de vârstă şi cu posibilităţile cognitive şi 
practice ale copiilor din grupă. Am îmbinat metodele moderne cu cele tradiţionale pentru a lua tot ce se 
poate şi a da în egală măsură copiilor. Nu trebuie să se abuzeze nici de metodele moderne cum nu trebuie 
neglijate nici cele tradiţionale. Fiecare are importanţa ei.  

 Metodele moderne pot fi folosite atât ca metode de predare- învăţare, dar şi ca metode de consolidare 
şi aplicare a cunoştinţelor însuşite sau ca metode de creativitate şi rezolvare de probleme. Ele pot avea o 
valoare instructiv- formativă deosebită.  

 Activităţile de evaluare ocupă un loc important în anasamblul activităţilor instructiv- educative, 
generat de rolul şi implicaţiile pe care le au în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. 
Rolul activităţilor prin care evaluăm anumite comportamente/cunoștiinte este conceput ca o succesiune de 
situaţii de învăţare, ca o iniţiere în interdisciplinaritate, acest lucru asigurând înţelegerea conceptelor şi 
dezvoltarea gândirii operatorii, logice, creatoare și critice. Metodele activ- participative de evaluare au 
oferit posibilitatea copiilor de a explora fenomene complexe facilitând formarea şi dezvoltarea gândirii 
critice, și totodată de a începe autoevaluarea. Acest gen de metodele de evaluare presupune implicarea 
activă şi directă a copiilor în propria activitate evaluare, descoperirea prin efort propriu a nivelului 
cunoştinţelor despre toată realitatea înconjurătoare, astfel încât, aducând totodată informații relevante 
(individului și grupului) despre propria persoană, despre efectele învăţării și evaluării asupra dezvoltării 
psihice, ceea ce determină o cunoaştere prin experienţă directă în care informațiile și cunoștiințele se 
interiorizează mult mai repede devenind bun propriu. 

 Metodele moderne sunt mult mai aproape de copil decât cele clasice şi vizeazǎ stimularea curiozitǎţii, 
imaginaţiei, tenacitǎţii, perseverenţei, încrederii în forţele proprii, dezvoltarea independenţei în gândire şi 
acţiune, încurajarea iniţiativei şi a disponibilitǎţii de a aborda sarcini variate.Insa prescolarii sunt obisnuiti 
cu interactiune intre acestia si educatoare, cu programul zilnic al gradinitei, cu derularea activitatilor fata 
in fata, cu lucrul pe grupe, pe grupuri mici, frontal sau pe centre de interes. O data cu trecerea in mediul 
on-line tot acest program pe care prescolarul si -l insusise foarte bine se schimba. Trebuie sa ne adaptam 
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din mers vremurilor, atat noi, cat si copiii. Si ne -am adaptat cat de cat, dar cu neajunsurile ce le implica 
aceasta adaptare. De exemplu, in mediul on-line nu putem desfasura activitatile instructiv-educative asa 
cum le desfasuram la gradinita cu toata grupa, ci le adaptam la membrii familiei. De asemenea, evaluarea 
se realizeaza altfel, educatoarea neputand supraveghea copiii, dandu-si seama de cunostintele si 
deprinderile dobandite de acestia. 

 Dacă se utilizează metodele activ- participative în activităţile instructiv-educative interdisciplinare 
atunci se influenţează pozitiv participarea activă a preșcolarilor la însuşirea și evaluarea cunoştinţelor, se 
dezvoltă capacităţiile de investigaţie a preşcolarilor, precum şi gândirea critică, de aceea am căutat să scot 
în evidenţă posibilităţile creative ale copiilor, să le stârnesc curiozitatea spre descoperirea lumii şi, totodată, 
să le insuflu satisfacţia lucrului împlinit, pentru că, copilul trebuie pus în situaţia de a simţi satisfacţia 
muncii depuse de el chiar și atunci când tu evaluaezi și/sau esti evaluat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
-Editura Politică; „ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica 

Publishing House 
-G. ( 1975) – „ Evaluarea continuă. Examene” Bucureşti, EDP; 
-Mayer, G. (2000) – „ De ce şi cum evaluăm”, Iaşi, Ed. Polirom; Nicola, Ioan – „Tratat de pedagogie 

şcolară”, Editura Aramis; 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR: CISMARU MARINELA 
PALATUL COPIILOR, RM. VALCEA  

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
EVALUAREA IN ON-LINE – ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE 

 
PROF. INV. PRIMAR CISTIAN MIHAELA-ROXANA 

LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU, CLUJ-NAPOCA 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-educativ, alături de predare și 

învățare. Evaluarea reprezintă punctul final al unei succesiuni de pași, cum ar fi: stabilirea scopurilor 
pedagogice, proiectarea și realizarea activităților, prin care se vor atinge scopurile propuse și măsurarea 
rezultatelor acestor activități. Evaluarea are un rol important în procesul de învățare, deoarece oferă 
informații esențiale despre progresul elevilor în învățare, informații care sunt esențiale atât în ghidarea 
învățării, cât și în reorganizarea modului în care se face predarea.  

 Dată fiind situația pandemică în care ne aflăm, care impune desfășurarea activităților instructiv-
educative în sistem on-line, cadrele didactice sunt nevoite să apeleze la metode și tehnici de evaluare în on-
line, prin intermediul platformelor și a aplicațiilor. În mediul on-line, cadrul didactic poate apela la formele 
de evaluare bine cunoscute și anume: evaluarea inițială, sumativă și formativă. De asemenea, metodele de 
verificare a cunoștințelor elevilor pot fi cele tradiționale (probe orale, scrise și practice) sau pot fi 
complementare/ moderne (autoevaluarea, proiectul, observarea sistematică a comportamentului etc.) 

 Pentru probele orale poate fi folosită modalitatea de interacțiune audio-video. Astfel, cadrul didactic 
lansează întrebările, iar elevul expune răspunsul.  

Probele scrise pot fi realizate atât în varianta on-line, sub formă de chestionar sau în varianta clasică, 
pe hârtie. Pentru evaluările scurte, formative, de tipul lucrărilor de control, eu personal prefer chestionarul. 
La momentul evaluării, elevii primesc un link pe care îl accesează, parcurg itemii, bifează răspunsurile 
corecte și finalizează testarea prin trimiterea răspunsurilor. Odată ce au trimis răspunsurile, au posibilitatea 
de a primi pe loc rezultatul și interpretarea. Pentru evaluările sumative, pe care le aplic la finalul unei unități 
de învățare, prefer să aplic testarea clasică, pe hârtie, astfel: elevii primesc înspre rezolvare itemi din 
manual, îi rezolvă pe caiet, pozează apoi pagina caietului și o încarcă pe platformă. Motivul pentru care 
apelez la o astfel de modalitate clasică și nu la una on-line, are la bază următorul motiv: o evaluare sumativă 
presupune un număr mai mare de itemi, fapt care impune expunerea și concentrarea neîntreruptă a elevului 
în fața unui ecran, dacă nu aș apela la varianta clasică. Acest lucru, pentru un elev de clasele primare poate 
fi obositor. 

 Evaluarea pe bază de proiect este o metodă îndrăgită de elevi. Acestora le place să-și expună în fața 
colegilor rodul muncii. Am utilizat cu succes această metodă în cadrul orelor de științe ale naturii. Spre 
exemplu, la ultimul proiect, elevii au fost provocați să demonstreze și să explice modul în care circulă apa 
în corpul unei plante. Astfel că au folosit o tulpină de plantă (trandafir/ margaretă/ țelină) pe care au pus-o 
într-un borcan cu apă. În apa aceea au pus cerneală roșie sau albastră. După câteva ore de stat la cald, tulpina 
și frunzele plantei au început să se coloreze. Pentru a plictisi audiența, în timpul expunerilor în plen, on-
line, fiind vorba despre un număr mare de elevi care urmau să-și prezinte proiectele, am recurs la varianta 
filmării proiectelor. Astfel că elevii au fost filmați în timp ce au explicat pașii pe care i-au parcurs în 
derularea proiectului. De asemenea, au arătat și explicat efectele apei colorate asupra plantei. Filmulețul 
realizat a fost încărcat pe platforma clasei.  

 Autoevaluarea este o metodă de evaluare cu multiple valențe formative. Prin autoevaluare, elevul își 
poate aprecia propriile performanțe, în raport cu obiectivele prestabilite. Astfel, el va înțelege mult mai bine 
ceea ce i s-a cerut, sarcinile de lucru și modul în care trebuia să rezolve respectivele sarcini. Există mai 
multe tehnici de formare a capacității de autoevaluare și anume: notarea în colaborare cu elevii, autonotarea 
controlată, autocorectarea, autonotarea. Elevilor le face plăcere să joace rolul dascălului și să-și 
autoevalueze munca desfășurată.  

Evaluarea on-line are aspecte comune cu cea clasică, față în față, însă totuși impune o serie de 
diferențe, cum ar fi: presupune cunoștințe minime de utilizare a anumitor platforme și aplicații, profesorul 
nu are controlul asupra individualizării muncii, elevul putând fi ajutat în rezolvarea sarcinilor de către un 
membru al familiei sau apelând la ajutorul calculatorului pentru efectuarea calculelor matematice. Cu toate 
acestea, dacă apelăm la evaluări rapide pe bază de chestionar, cadrul didactic are avantajul corectării 
automate a lucrărilor, economisind astfel timp.  
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În concluzie, putem spune că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, cu 
rol reglator. Motiv pentru care, ea trebuie să fie prezentă în actul didactic, trebuie să fie eficientă, obiectivă, 
dinamică, axată pe procesele mentale ale elevului, trebuie să încurajeze autoreglarea și să înlocuiască 
concepția de examinare și sancțiune.  
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PARADIGME ALE EVALUARII ONLINE 

 
P.Î.P. CIUBOTARU ALINA- ELENA 

ȘC. GIMN. NR.24 ION JALEA-CONSTANȚA 
 
Predare – învățare – evaluare – triada care guvernează procesul de învățământ are de înfruntat 

provocările societății actuale, iar noi, actanți ai acestui proces, ne străduim să învățăm în salturi, din mers, 
cu ajutorul resursele pe care ni le oferă internetul, școala, colegii, specialiștii în tehnologie. Din fericire, 
elevii noștri, născuți după anul 2000, au o mare capacitate de adaptare la noua formă de educație, fapt care 
ne ușurează munca și ne responsabilizează să ne însușim în ritm alert noile metode, tehnici și strategii de 
lucru.  

Cele mai utilizate forme de evaluare în online sunt cele în care computerul este mediul de transfer 
pentru a trimite și a comenta pe marginea unor eseuri, alcătuire și predare de portofolii (la clasele III - IV).  

Evaluarea în online poate fi realizată prin crearea unor întrebări cu alegere multiplă. Acest exercițiu 
se pretează mai degrabă evaluării formative, nu evaluării sumative. Acestea sunt adecvate și școlarilor de 
clasele I – II. De asemenea, foarte apreciate de copii sunt jocurile prin care se pun în corespondență diferite 
variante, crearea unor grile cu mai multe răspunsuri corecte - checkbox, exercițiile de tip fill in the blank, 
în care elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având posibilitatea să se verifice .  

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: 
• Fișe de lucru 
• Jocuri de cuvinte 
• Chestionare 
• Potriviri 
• Identificare de cuvinte lipsă 
Se folosesc, în general, pentru asigurarea feedback-ului.  
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor care permite următoarele facilități:  
• Crearea unui test 
• Căutarea unor teste create anterior 
Învățarea în online necesită un grad de independență din partea elevilor, atât în rezolvarea 

problemelor de învățare, cât și în abilitatea de a se descurca cu problemele tehnice apărute. Autoevaluarea, 
învățarea prin descoperire, reflecția, evaluarea de către colegi sunt câteva metode prin care elevii sunt 
încurajați să-și administreze propria experiență de învățare. 

Provocarea evaluării online rămâne deschisă. Dacă cunoștințele însușite se pot evalua mai ușor, 
folosind metodele enumerate mai sus, ulterior vom afla dacă metodele de evaluare utilizate au cuantificat 
corect nivelul de însușire a competențelor cheie la care face referire profilul absolventului, care vizează și 
formarea de atitudini și aptitudini, mai greu de măsurat prin intermediul evaluării în online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
Edict – Revista educației, 25.08.2020 
 
Webografie: 
Worlwall.net/ro 
Quizizz.com 
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LA VREMURI NOI, METODE NOI 

 
PROF. CIUBUC ELENA,  

LICEUL DE MARINA CONSTANTA 
 
Dezvoltarea gândirii critice constituie un important obiectiv de tip formativ şi se realizează prin 

folosirea cu precădere a unor strategii activ-participative. Acesta strategii nu trebuie rupte de cele 
tradiţionale, ele marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Prin metode 
activ-participative înţelegem toate situaţiile şi nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt puşi 
şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la 
propria formare. A activiza înseamnă, deci, a mobiliza/ a angaja intens toate forţele psihice de cunoaştere 
ale elevului, pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv-
educative, optimale în toate componentele personalităţii. 

Puşi în ipostaza unor mici cercetători, elevilor le face plăcere să redescopere adevăruri ale ştiinţei, 
confirmând sugestia pe care o făcea Rousseau în lucrarea ”Emil sau despre educaţie”. 

În concepţia lui Rousseau, pentru a reforma societatea este necesară întâi şi întâi reformarea 
sistemului educativ. Sistemul educativ al lui Jean-Jacques Rousseau porneşte de la un principiu de bază, 
conform căruia omul se naşte bun, iar societatea este cea care îl corupe.  

Învăţământul românesc se confruntă şi cu nota sa predominant teoretizantă, chiar cu tendinţe de 
supraîncărcare informaţională. De aceea, efortul educatorilor trebuie canalizat în direcţia operaţionalizării 
cunoştinţelor, ceea ce va conduce la o creştere a interesului şi motivaţiei elevilor pentru diferitele domenii 
ale cunoaşterii, îi va pregăti mai bine pe aceştia în perspectiva integrării în viaţa socială. Învăţarea asistată 
de calculator şi multimedia, îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe, realizarea 
diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire constituie alte direcţii importante ale modernizării 
strategiilor didactice. 

 
COMUNICARE, PERSUASIUNE ȘI MANIPULARE - FORME ALE ÎNVĂȚĂRII ACTIVE 
 
1. Comunicarea este în esenţă un comportament orientat spre modificarea comportamentului 

interlocutorului. 
2. Persuasiunea şi manipularea sunt două forme ale comunicării. 
3. Prin persuasiune se înţelege acţiunea de a convinge pe cineva să acţioneze într-un anumit mod, 

folosind raţionamente corecte. Un rol important în persuasiune este deţinut de procesul raţional de 
argumentare. 

4. Manipularea este acţiunea de influenţare prin mijloace neviolente a opţiunii unor persoane 
individuale şi grupuri de persoane, astfel încât acestea să creadă că acţionează pe baza realităţii şi pornind 
de la premise corecte, conform ideilor şi intereselor proprii.  

5. Diferenţa dintre persuasiune şi argumentarea de tip manipulativ este că ultima imită logica şi, 
teoretic, se adresează raţiunii, dar abuzând de relaţia logică şi forţând silogismul, denaturează 
raţionamentul.  

 
Metodele de evaluare sunt multiple, precum metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, 

evaluarea asistată de calculator. 
Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 

gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” 
utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia 
cea mai potrivită. 

 
 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării, cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns – e 

adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 
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Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor, cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 
deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, 
elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-
back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare, iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Caba

c.doc 
• Geissler, 1981, Psihologie socială, E.D.P 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – O NECESITATE ACTUALĂ 

 
PROF. CIUCHI LAURA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEREȘTI-TAZLAU 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Opţiunile de evaluare online 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
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 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 

M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
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EVALUAREA ONLINE IN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. CIULACU ELENA – LUMINIȚA 
GRADINIȚA ,,VOINICEL”- CHITILA 

 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor 
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 In condițiile predării online, dacă predarea conținuturilor se poate realiza să zicem,oarecum mai 

simplu folosind o platformă precum Zoom, Meet, Skype cu ajutorul cărora putem prezenta oral 
conținuturile invățării, cu evaluarea este mai dificil. Nu este imposibil dar având în vedere că ne referim la 
invățământul preșcolar, acest lucru este o provocare pentru orice cadru didactic. 

 Din punctul meu de vedere cea mai la îndemână metoda de evaluare ar fi evaluarea orală. Prin 
intermediul oricarei platforme cu care ne conectam vizual si auditiv cu preșcolari putem să realizăm 
evaluare prin întrebări, recitarea unei poezii, a unui cântec. Acest lucru este mai greu de realizat la grupa 
mică deoarece copiii preșcolari la această vârstă se exprimă mai greu, au probleme de pronunție, nu sunt 
obișnuiți să facă acest lucru. 

 O alta metodă de evaluare online este aceea scrisă prin care putem cere copiilor să scrie pe foaie ceea 
ce noi dorim să evaluăm : Exemplu: desenează un pătrat, cerc,etc (daca evaluam formele geometrice), scrie 
cifrele de la 1 la 5 ( evaluarea scrierii si recunoașterii cifrelor), deseneaza intr-un cerc trei buline ( evaluarea 
notiunii de multime) etc. deci dupa parerea mea se poate face si o evaluare scrisă la prescolari. 

 După aceste două exemple de evaluare tradițională dar desfașurată în mediul online cred că evaluarea 
prin jocuri interactive online este cea mai atractivă și interesantă pentru preșcolari. Sunt o multime de 
instrumente digitale cu ajutorul cărora putem crea fișe de lucru, cărți digitale, jocuri interactive. Această 
metodă are marele dezavantaj ,ca si celelalte metode de altfel, că preșcolarul are nevoie de ajutorul 
părintelui sau a nui adult care să-l ajute să acceseze diferite site-uri, sau să introducă parole sau coduri de 
acces.  

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

 
PROF. CONSILIER, COACĂ ELI DORINA, 

 CJRAE, DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi administrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
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utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 

M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEŞTI 

PROF. ÎNV. PRIMAR: COCA ECATERINA 
 
Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate; 

reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, tradițional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis.  

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes.  

În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, 
profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

Un avantaj al învățământului online îl reprezintă în schimb transparența. Acum părinții pot vedea 
cum se desfășoară o oră, pot chiar lua parte la ea, pot vedea care este limbajul folosit de profesor și felul în 
care gestionează anumite probleme delicate, conflicte apărute între copii. Pot să vadă și să aprecieze care 
este nivelul copilul lui față de nivelul clasei, pot vedea dacă copilul se confruntă cu probleme la anumite 
materii sau subiecte, și nu în ultimul rând, pot învăța și ei de la profesori. Un om care toata viața a lucrat cu 
copii, de multe ori știe cum să gestioneze situațiile de conflict, cum să se facă înțeles de către copii, cum să 
le explice. În calitate de părinți, putem să învățăm de la profesori. 

Evaluările pot fi subiective dacă se aplică o metoda de evaluare “one to one”: profesor – elev. Dacă 
la învățământul clasic, colegii de clasă puteau fi martorii unei evaluări subiective, în situația în care 
evaluarea se face pe format profesor elev pe un canal separat față de ceilalți copii, șansele ca evaluarea 
subiectivă să fie descoperită și “taxată” scad drastic. Iar un părinte, chiar dacă asistă la evaluare, neavând 
termen de comparație cu alți elevi nu poate trage o concluzie pertinentă. Tocmai de aceea ar trebui stabilite 
prin programarea didactică foarte clar criteriile de evaluare iar acestea criterii să fie publice. 

Ascunși în spatele unui ecran, reduși la dimensiunea unui pătrat pe monitor, participanții la o lecție 
online nu pot percepe limbajul corporal, inflexiunile vocilor, sau zâmbetul de apreciere al unui coleg. Toate 
aceste mici elemente sunt de fapt esențiale în comunicare, în dezvoltarea unui relații deschise, bazate pe 
încredere. Există articole care demonstrează că lipsa acestor elemente nonverbale din comunicare mărește 
sentimentul de oboseală. Atenția copiilor /elevilor e mai greu de păstrat căci sunt distrași de alte elemente 
și de faptul că este mult mai greu să intervină atunci când nu înțeleg ceva. Prelegerile și explicațiile clasice 
care se întind mai mult de 10 minute în mediul online obosesc elevii. Dacă în discuțiile față în față, un 
profesor poate “preda” o jumătate de oră fără să piardă interesul și atenția elevilor, lucrurile stau diferit în 
online iar elevii se simt deconectați. Soluția o reprezintă adaptarea tehnicilor de predare la învățământul 
online, deși, chiar folosirea celor mai moderne metode nu se ridică la nivelul învățământului clasic care 
presupunea interacțiune față în față.. 

 Nici cele mai moderne tehnici nu pot să suplinească distragerea atenției elevului de la oră și nici 
tentația de a face altceva. Elevii nu pot fi supravegheați la fel de bine online, comparativ cu supravegherea 
în sala de clasă, iar lăsarea microfoanelor pornite ca mijloc de supraveghere creează zgomot de fond și 
microfonie, fiind o soluție cu prea multe neajunsuri pentru a fi fezabilă. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 
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Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

În concluzie, învățământul online ridică multe probleme, unele legate de infrastructura deficitară, 
altele legate modul de desfășurare a procesului de învățare online. Problemele țin de o regândire a materiei, 
a modalităților de predare, a educării profesorilor, dar și de evaluarea elevilor. Există și probleme specifice 
vârstei elevilor căci capacitatea de concentrare a elevilor diferă în funcție de vârsta, iar tehnicile de predare 
trebuie să țină cont și de acest aspect.  

Partea pozitivă e că folosind învățământul online, ar putea avea acces la informații și la o explicații 
detaliate și copiii din mediile defavorizate. Cadre didactice cu experiență pot înregistra lecții și pot oferi 
explicații pe diferite teme, înregistrări pe care copii le vor putea accesa în cazul în care vor mai multe detalii 
sau în cazul în care nu au înțeles un anumit concept. 

Este de preferat învățământul clasic, care pe lângă avantajele menționate mai sus permite și o 
componentă de socializare, extrem de necesară copiilor. În cazuri de forță majoră, pandemii sau dezastre 
naturale, sănătatea primează, iar sănătatea copiilor e pe primul loc, chiar dacă procesul de învățare va suferi 
prin trecerea în online. Pentru a minimiza impactul învățământului online sau mixt, trebuie analizate 
provocările ridicate de sistemul online. În același timp merită analizate țările care au implementat deja 
învățământul online și merită copiată metodologia care s-a dovedit eficientă. Doar căutând soluții vom 
putea să le oferim copiilor un sistem de învățământ cât mai bun. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 

 
AUTOR, PROF. GABRIELA COCULESCU  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION MINCU” TULCEA 
 

Avem nevoie de evaluare! 
Mediul educațional este foarte complex. Alain Kerland consideră 

că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
 În raport cu ce se face evaluarea (care este sistemul de 

referință, care sunt criteriile evaluării)? 
 Pentru cine se face evaluarea (care sunt destinatarii evaluării)? 
 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 

 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare cuprinde următoarele trei etape : verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv cunoștințe, abilități, capacități, competențe, comportamente și atitudini prin aplicarea 
unui ansamblu de strategii, metode și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor celor evaluați prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la standarde de performanță, la criterii de evaluare.  

Notarea presupune precizarea exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, prin emiterea 
unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptărea deciziei.  

În actul evaluativ se asociază rezultatele cu scări de notare și se acordă note. Notarea reprezintă 
acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, respectiv 
cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini. 

Forme de evaluare 
În literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Sunt forme de evaluare care se pot aplica și în evaluarea online, dar cu excepții. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul se realizează structura testului de 

verificare trebuie să avute în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, 
aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat, adică recunoaște dacă acesta măsoară ceea ce este 
destinat să măsoare. 

Validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai multe cicluri de 
examinare. În evaluările online ar trebui să ne asigurăm că testul a fost obiectiv și fidel prin compararea 
graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite generații de elevi. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este poate fi făcută instantaneu, elevul primind un punctaj pe 
loc. În acest caz este o evaluare cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un 
indiciu explicativ cu privire la ce a greșit sau de ce a greșit elevul. Dar acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere, dar numai în cazul anumitor elevi. Sunt unii care se vor mulțumi să își primească 
nota și să nu cerceteze de ce și unde au greșit, cum e correct sau cum să facă astfel încât la următorul test 
să nu mai greșească. 

Există, după cum bine știm platformele și aplicațiile disponibile online, diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar trebuie să avem grijă de modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. 
Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 
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Perioada actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod 
adecvat. Provocarea pentru profesori este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
Intervine creativitatea, dar și curajul de a căuta foarte multe informații pe care să le utilizeze în 

propriul proiect.  
Deja în ultimele luni ne-am familiarizat cu diverse aplicații Google și le-am utilizat astfel încât să 

creem lecții cât mai attractive. Dintre acestea: 
–Google Classroom: îl folosim împreună cu Meet; încărcăm teme, formulăm teste, propunem 

proiecte și apoi acestea pot fi corectate și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 
–Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
– Google Forms - permite conceperea unor formulare / teme cu chestionar care pot fi utilizate pentru 

a obține feedback, dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul poate să includă imagini sau secvențe - video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii 
pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să 
includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat 
testul. În plus, elevii pot relua testul, dacă profesorul permite din setări acest lucru. 

–Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste, ceea ce îi face să citească, să interpreteze, să creeze. 

În contextul online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană profundă și semnificativă. 

 În concluzie, se poate face evaluare online dacă știi cum să comunici cu elevii și dacă îi determini să 
participle, în folosul pregătirii lor, la aceste lecții online. Dacă se implică într-adevăr are de câștigat elevul, 
profesorul are satisfacția că ceea ce a comunicat a fost înțeles, are de câștigat școala și întreaga societate. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. COJOCAR LARISA CATALINA 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

Deoarece, situația creată ne impune să extindem actul didactic în sistemul on-line, am fost nevoiți să 
accesăm o serie de instrumente de evaluare, astfel încât aceasta să fie efectuată corect, ținând cont de faptul 
că în mediul on-line, marea problemă este verificarea identității participanților la procesul de evaluare. 

Evaluarea on-line este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare on-line utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile on-line enumerate în literatura de specialitate 
includ: teme scrise; participarea la discuţii on-line; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-
uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi 
pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor profesorului. S-a încercat trecerea către 
abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest 
lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, 
învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi 
să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de 
evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care 
rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor 
dorite. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării on-line este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea on-line prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă, decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îl ajută pe acesta să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video sau camerele web în grupurile de Skype, 
Zom, Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  
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Pentru gestionarea claselor, rămân la aprecierea că, cele mai utile platforme la ora actuală sunt: 
Google Classroom, Microsoft Team și Kinderpedia. 

 „Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
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ON-LINE TEACHING – A WELCOMED AID 

IN THE ENGLISH CLASSROOM 
 

PROF. ANA-MONICA COJOCARESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU”, BUHUȘI, BACAU 

 
The use of any teaching aid is more than welcomed in the English classroom. From auxiliary materials 

such as exercise books, worksheets to authentic materials, menus from restaurants, articles from children’s 
press, stories, and any type of material may be valuable to the acquisition of knowledge. On-line teaching, 
which is much used these days, because of these health circumstances around the world, is no less 
important. On-line one can teach anything, and they might think that the range of approaches, methods is 
very limited, but it is not so. Yes, there might be shortcomings, but on-line teaching offers other possibilities 
which are not at hand in face-to-face teaching. When teaching theme-based lessons, language is not picked 
out and placed in colourful boxes, as in a textbook type of lessons. Thematic vocabulary must be discovered 
by pupils after some researches and then underlined and organised through mind-maps and vivid boards. 
First, pupils have to process the information, acknowledge it and then producing it. With textbook lessons, 
the vocabulary is all established and ready to be memorised.  

In the previous chapter I have written about the method teachers should use in order to help pupils 
learn. Peter Watkins, in his research “Learning to Teach English – A Practical Introduction for New 
Teachers”, talks about the opportunities pupils need to have in order to practise the new language. Teaching 
aids are very helpful, especially with the form of the words. Pupils learn a language by hearing it. The more 
you hear a word, the more you use it yourself. But attention should also fall to the writing of words and 
their form. Thus, he comes with suggestions about advising pupils to learn: “make sure the learners see/hear 
new language again and again, not just in one lesson, but over a series of lessons; don’t teach too much new 
language in one go; write new language on the board (…)”14. These simple recommendations have a great 
impact on the pupil if put into practice. Because most of my pupils learn visually, I have created a space in 
the classroom where to display the new vocabulary once learnt. Also, at the end of a lesson, another board 
is written in order to make pupils see the words they used the entire lesson in their play. This game is 
pleasant for them because it can be done by one of them, or in groups, as a challenge.  

With the help of the charts and boards that pupils make and by using teaching aids, lessons become 
engaging. Teachers should not limit themselves in exposing pupils to as many teaching materials as 
possible. Learners need to come into contact with authentic language as well, thus CDs and videos on 
different web-sites are encouraged to be used. Learners need to practise the language, thus different role-
plays that depict different contexts of the daily life should be played in the classroom. Teachers need to be 
constantly updated, by keeping in touch with other colleagues, or participating in different training courses 
that promote modern ways of teaching.  

 

14 Peter Watkins (2005) -  Learning to Teach English – A Practical Introduction for New Teachers, Delta Publishing, Surrey, 
England, page 31 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
COJOCARU IOANA-RALUCA 

 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. 

Educația, cât și cursurile online ne-au oferit ”prilejul” de a experimenta și de a descoperi noi moduri 
de predare, învățare, dar și de evaluare. Chiar dacă traversăm o perioadă incertă, acest lucru nu trebuie să 
afecteze întregul proces educațional. Adaptarea, colaborarea și perseverența sunt cuvintele cheie în 
susținerea, desfășurarea și evaluarea activităților online.  

Așa cum știm cu toții, preșcolarii nu au un sistem de notare atunci când se realizează procesul de 
evaluare. Principala formă de evaluare a unei activități se realizează prin intermediul laudelor, aprecierilor, 
încurajărilor, dar mai ales, prin intermediul recompenselor. În mediul online, am reușit să încurajez copiii, 
să îi laud pentru munca și lucrările realizate de ei, dar și să îi stimulez verbal să continue să lucreze împreună 
cu părintele. Prin prisma cursurilor online, s-a dovedit faptul că prezența unui părinte în viața copilului său 
este indispensabilă pentru că atâta timp cât lipsește contactul fizic cu cadrul didactic, o prezență cu care 
preșcolarii sunt familiarizați și în ochii cărora, acesta are rolul de îndrumător, de sprinjin în noile 
descoperiri, părintelui îi revine ulterior un rol esențial în cunoșterea, dezvoltarea și însușirea unor noi 
cunoștințe. Relația profesor – elev – părinte necesită o colaborare deschisă și o relația cât mai bine 
închegată.  

Evaluarea preșcolarilor în mediul online le oferă acestora posibilitatea de a-și manifesta imaginația și 
creativitatea la un nivel mult mai înalt. Dacă în sala de clasă aceștia realizau o lucrare cu ajutorul unor 
ustensile sau obiecte puse la dispoziție de doamna educatoare, școala online le oferă prilejul de a fi mult 
mai inventivi prin prisma libertății pe care o au acasă. Interacțiunea în mediul virtual este o altă metodă de 
evaluare ce se realizează prin intermediul unui set de întrebări și răspunsuri, în urma activității desfășurată 
cu părintele. 

Totodată, în mediul online, evaluarea clasică poate fi îmbunătățită prin diferite jocuri care să-i capteze 
pe copii sau chiar și prin diverse stimulări auditive, vizuale sau tactile care să evidențieze partea senzorială.  
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 METODE DE EVALUARE ON-LINE 

 

 PROF. COJOLEANCĂ BOGDAN,  

 CENTRUL DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SFÂNTUL ANDREI”  

GURA HUMORULUI  
 

 În ceea ce privește Evaluarea, putem porni efectiv de la definiția acesteia conform cărei Evaluarea 

este,, cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire și dacă au fost sau nu 

eficiente metodele de predare-învățare utilizate de către cadrul didactic”. 

Evaluarea, cu cele trei forme ale ei: evaluare inițială, evaluare formativă(continuă) și evaluare 

sumativă(cumulativă) se bazează pe gradul de dificultate, utilizarea creativității cadrului didactic cât și 

implementarea acesteia în mediul on-line. 

Utilizând platformele și aplicațiile disponibile on-line, tehnologia îmbunătățește pedagogia folosită . 

Tehnologiile sunt reprezentate de instrumentele de lucru, care aplicate cu atenție și în mod adecvat, 

înlocuiesc o simplă bucată de hârtie /document Word, cu un document electronic ajutându-i astfel pe elevi 

să devină mai autonomi. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media va ajuta elevii să își manifeste 

creativitatea, creativitate de care aceștia nu duc lipsă.  

Profesorii trebuie totuși să nu piardă din vedere natura academică a predării și evaluării, deoarece ne 

dorim să aflăm dacă ceea ce au învățat elevii vor putea să pună și în practică, iar pentru aceasta modalitățile 

de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au resurse aproape 

nelimitate. 

Câteva dintre acestea sunt: 

-  Google Classroom– Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit 

feedback direct fiecărui elev. Se creează o bancă de comentarii pentru un feedback mai facil, iar pe baza 

celor mai frecvente comentarii, elevii vor primi în timp real răspunsurile corecte. 

- Google Jamboard este un alt mod de vizualizare a răspunsurilor scurte. Toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

- Google Forms –Acesta permite conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a obține 

feedback-ul, precum: trimiterea confirmări de participare la un eveniment, dar și crearea de teste scrise. 

Profesorul poate să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elevi. 

Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 

 Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 

răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Creativitatea profesorului este să construiască răspunsuri 
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greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi, cât mai buni. Se pot include 

explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul, test 

care poate fi reluat. 

-Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori” construind ei înșiși itemi 

de teste. 

-Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar 

și preșcolar. 

De asemenea, există multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc.. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 

atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 În contextele actuale implicarea în on-line este absolut esențială, iar instrumentele utilizate trebuie 

să creeze o interacțiune umană cât mai profundă și mai semnificativă. Ceea ce elevii pot crea sunt cea mai 

bună dovadă a calității educaționale. Creativitatea le permite ca prin tehnologia să exprime, într-un sens 

pozitiv ceea ce datorită situației actuale nu o pot realiza face- to- face.. 
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METODE DE EVALUARE ON-LINE 
 

 PROF. COJOLEANCĂ RALUCA-ELENA 
 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SFÂNTUL ANDREI” 

 GURA HUMORULUI 
 
 Evaluarea on-line poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 

continuă şi cumulativă. 
Testele chestionar presupun răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 

mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. 

Evaluarea on-line poate fi utilizată ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare,ca o contribuţie 
la întregul proces de evaluare sau pentru colectărea, transmiterea respectiv administrarea materialelor de 
evaluare şi a resurselor. 

Evaluarea on-line poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în 
care este efectuată evaluarea precum și o largă gamă de opţiuni, opțiuni care le dau elevilor posibilitatea de 
a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Utilizând platforma Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

După ce am creat contul pe această platformă am realizat următoare activități care se pot vedea 
accesând link-urile de mai jos: 

https://wordwall.net/resource/3041263 
https://wordwall.net/resource/3039729 
https://wordwall.net/ro/resource/6585449 
Accesând primul link copiii vor avea jocul ,,Lovește cârtița”, joc în care vor avea de ales răspunsul 

corect.Am utilizat câteva operații de adunare și combinații de culori. 
Al doilea link ne duce un pic spre limba Engleză, elevii având de potrivit câte două coloane de cuvinte. 

De exemplu : toy, age, day cu – 10 years old, Saturday, car. 
Al treilea link prezintă o anagram limba Română. Elevii vor avea de descoperit cuvinte, urmând apoi 

să le ordoneze pentru a crea propoziții. 
Pe platforma Wordwall se pot crea 5 activități gratuite, urmând mai apoi plătirea unui abonament. 
 Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând click pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate 
pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile 
Hot Potatoes într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR COLIBAN IONELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „ADY ENDRE”/GRADINITA CU PP „NAPSUGAR” 
SFANTU GHEORGHE/ COVASNA 

 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Ea este un proces care însoțește orice activitate umană. 
De aceea vom deosebi o evaluare socială și o alta educațională. Evaluarea educațională însă, nu poate fi 
ruptă de contextul social în care un anumit sistem de învățământ există. 

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Evaluarea educațională poate fi definită din diferite perspective care surprind complexitatea acestei 

activități didactice. 
 Una dintre definițiile “clasice” ale evaluării subliniază ideea conform căreia, evaluarea este un proces 

complex ce presupune trei operații: măsurarea unui proces și aprecierea. Cele două operații stau la baza 
unei decizii. 

 Dacă măsurarea este dimensiunea obiectivă a evaluării, ea depinzând de calitatea instrumentelor 
folosite pentru măsurare, aprecierea este dimensiunea subiectivă, aceasta depinzând, mai ales de 
competențele si calitățile evaluatorului. În concluzie, evaluarea presupune îmbinarea celor două demersuri 
și, pentru ca ea să devină relevantă, fiecare dintre acestea trebuie să se realizeze la nivel optim. 

 Întrebarea care se pune conform situaţiei actuale, cu desfăşurarea actului educaţional în sistem 
online, este: ce metode, tehnici şi cum realizăm o evaluare eficientă? 

Aşa cum pentru predare-învăţare utilizăm platforme educaţionale, diferite aplicaţii, în acelaşi mod 
vom „profita” de acestea pentru realizarea evaluării.  

Prin platformele şi aplicaţiile disponibile online, calea este deschisă pentru diferite tehnologii utile şi 
în evaluare. Totuşi trebuie să ţinem cont şi de modul în care beneficiem de aceste tehnologii, pentru că 
trebuie prima dată să avem în vedere pedagogia, principiile acesteia, şi mai apoi cele tehnologice. 

Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnologiei prin intermediul reţelelor de socializare, în 
sarcini şi evaluare, au alegeri nelimitate. Însă cel mai bun instrument de evaluare este acela pe care toţi 
oamenii îl vor folosi. 

Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi a modului în 
care este efectuată evaluarea. 

Pentru probele orale se poate utiliza fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu sau 
camerele web în grupurile Zoom, Skype. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip: „ da/nu”; „adevărat/fals” sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Alte opţiuni enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, eseuri, publicarea de articole 
sau prezentări ale elevilor, quiz-uri şi întrebări online, dezbateri, portofolii, teme colaborative, activităţi 
experienţiale- jocuri de rol. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de viabilitate, flexibilitate, valabilitate şi 
echidistanţă utilizând multe dintre strategiile evaluării tradiţionale, faţă în faţă. 
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BRAINSTORMINGUL CA METODA DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RODICA COLȚ 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI EMINESCU”,BRAILA 
  

 Brainstorming-ul este o metodă modernă și interactivă de evaluare, utilizată frecvet și în marketing, 
care presupune găsirea de idei noi, nefiltrate, care pot conduce la concluzii noi. Termenul a fost introdus 
pentru prima dată în publicitate, de către Alex Faickney în anul 1942, iar principiile acestei metode se referă 
la a nu critica ideile, iar cel care gestionează procesul trebuie să fie capabil să încurajeze participanții la a 
avea o contribuție mai mare de idei. În cadrul acestei metode, toți participanții sunt liberi să își exprime 
ideile fără a se teme că ar putea greși. 

 Etapele acestui proces sunt următoarele: prima dată se stabilesc participanții, în general întreaga clasă 
de elevi, apoi se stabilește subiectul de discutat, după care se încurajează folosirea imaginației, fără niciun 
fel de cenzură. Următoarea etapă a acestei metode de evaluare reprezintă eliberarea ideilor și stabilirea ca 
regulă ca ideile să nu fie criticate pe moment nici de cel care gestionează brainstorming-ul, nici de către 
restul participanților pentru ca cei care emit idei să nu se inhibe și să nu participe sau să dea frâu liber 
imaginației de „teama” criticilor. În faza de final se evaluează răspunsurile primite, atât de câtre profesor, 
cât și de restul participanților, această metodă fiind numită evaluare întârziată deoarece se petrece la final, 
cu scopul mai sus precizat, anume pentru a nu se inhiba participanții. 

 Această metodă poate fi adaptată predării online prin utilizarea unui program de tipul 
https://wordart.com/ sau pur și simplu Paint sau Word, în care să fie scrise cuvintele sugerate de grupa de 
elevi, apoi șterse cele care nu se potrivesc, după care se eliberează un desen care conține în interiorul său 
cuvintele propuse, cuvinte deasupra cărora, dacă treci cu un cursor, sunt mărite, impactul asupra copiilor 
fiind pozitiv, mai ales în contextul în care aceștia sunt acasă, interesul lor fiind crescut de felul în care 
participarea lor orală va căpăta „formă”. 

 Brainstorming-ul prezintă mai multe avantaje, anume faptul că stimulează imaginația, îi face pe 
participanți să își dezvolte capacitatea de argumentare, îi determină să comunice, să participe cu toții în 
mod activ, le dă încredere în forțele proprii și îi determină să ia inițiativa spre a participa la activitatea care 
reușește să îi convingă să participe. 

 Printre dezavantaje se numără faptul că este posibil ca unele dintre idei să aparțină părinților sau 
celor care sunt alături de copii, este posibil ca această metodă să consume destul de mult timp, să fie nevoie 
ca moderatorul să aibă mai multă experiență, deoarece de felul în care acesta gestionează procesul de naștere 
a ideilor, să fie legat succesul acestei metode. 

 Oricâte limite ar avea această metodă de evaluare, exercițiul contribuie la îmbunătățirea felului în 
care este gestionată metoda de către cadrul didactic, dar și experiența elevilor devine utilă deoarece aceștia 
se obișuiesc cu participarea și cu „îndrăzneala” de a-și spune ideile fără a se reține. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
https://innerspacejournal.wordpress.com/2012/11/13/metode-si-tehnici-de-invatare-prin-colaborare-

interactive-brainstorming-ul/ 
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-30-METODE-CLASICE-DE-

EVALUARE-VERSUS.pdf  
https://www.imindq.com/uses/brainstorming  
https://www.ionos.com/startupguide/productivity/brainstorming/  
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TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. COMAN CLAUDIA DANIELA,  
 ŞCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI LOCALITATEA GURA OCNITEI 
 
 „Caută mereu căi pentru a transforma problemele în oportunități.” -Lao Tse 
 
Procesul instructiv-educativ presupune trei etape: învăţare-predare-evaluare. 
Predarea este componenta prin care transmitem conținuturi elevului, este o provocare. 
 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, foarte diversificată, care implică şi o puternică 

motivare a elevului.  
Evaluarea este componenta în care responsabilitatea aparţine profesorului, care trebuie să asigure 

cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 
Contextul actual a dus procesul educativ din sala de clasă în sala on-line. 
Scoala on-line ar tebui să devină un mijloc de potenţare a elevilor, nu un scop în sine, o luptă de 

supravieţuire profesională. 
Criza iniţială creată de această educaţie virtuală, a scos şcoala din inerţie, a însemnat un pas spre 

adaptare şi implicit spre evoluţie. 
Ieşirea cadrului didactic din zona de confort a clasei tradiţionale a generat o luptă pentru adaptare şi 

inovare, a stimulat dezvoltarea creativităţii sau găsirea unor soluţii pentru ieşirea din criza sistemului şi, 
implicit, din propria criză. 

Criza generată de pandemie a impus profesorului căutarea de noi căi, mijloace, metode pentru a 
transforma această problemă într-o oportunitate de învăţare benefică tuturor actorilor implicaţi în procesul 
instructiv-educativ.  

 La o privire de ansamblu, platformele specializate de e-learning sunt în realitate o opțiune mai puțin 
atractivă pentru cadrele didactice, deoarece nu au majoritatea abilități tehnice sau infrastructura informatică 
necesară. Un element foarte important, care determină, calitatea situației de învățare este exercițiul utilizării 
mediului tehnologic pentru proiectarea și desfășurarea unor activități didactice complexe, relevante, 
semnificative, integrate în parcursul de învățare de lungă durată. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul internetului, în sarcini și 
evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Evaluarea se poate realiza folosind următoarele mijloace/instrumente: 
 – Google Classroom: se pot evalua teme, proiecte; Meet video –permite evaluarea orală, pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 – Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 – Google Forms -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev.  

 – Funcția Quiz permite, oferirea de feedback rapid. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații 
pe care elevul să le primească imediat ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 – Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 – Wordwall – este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.  

 Astfel, în contextele online, evaluarea, implicarea şi oferirea de feedback constructiv sunt absolut 
esențiale, iar aceste instrumente trebuie să asigure o interacțiune profundă între factorii implicaţi. 
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 Evaluarea prin produsele elevilor este cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea 
pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva pe care profesorii ar trebui să o folosească pentru a 
dovedi eficienţa actului educaţional prestat. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVǍTǍMANTUL ONLINE 

 
PROF. FIZICǍ COMAN NICULINA 

LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE”, GALAȚI 
 
Testarea online se poate utiliza în realizarea activitǎților didactice de examinare, evaluare sau 

autoevaluare. Aceastǎ modalitate de testare poate fi efectuatǎ în orice moment al lecției; poate fi efectuatǎ 
şi la cerere, încurajând astfel învǎțarea.  

 Avantajele testǎrii electronice: permite monitorizarea rapidǎ a progresului sau regresului şcolar al 
unui numǎr mare de elevi, prevenirea fraudelor la examene sau lucrǎri de evaluare inițialǎ, formativǎ, 
sumativǎ etc; pot fi introduce o multitudine de tipuri de întrebǎri într-un singur test. O astfel de metodǎ 
eliminǎ sau diminueazǎ subiectivismul în evaluare. 

 Testarea online poate avea loc acasǎ, la şcoalǎ sau sala de examen, oriunde existǎ un calculator/ 
dispozitiv cu acces la internet. 

 Dezavantaje: se limiteazǎ posibilitǎțile de testare a abilitǎților, deprinderilor practice, accentual fiind 
pus pe memorare sau/şi recunoaştere. 

 Modalitatea de testare online cea mai des utilizatǎ este prin intermediul testelor de tip chestionar, ce 
pot presupune rǎspunsuri de tip “da”/”nu” sau “adevǎrat”/ “fals” ori teste cu alegere simplǎ sau multiplǎ; 
acestea sunt aplicabile în orice domeniu; nu se pune accent pe creativitate. 

 Pentru testarea asistatǎ de calculator trebuie ca itemii sǎ fie atent construiți ținându-se cont de 
caracteristicile multimedia ale calculatorului. Deosebim trei categorii de itemi: obiectivi, semiobiectivi şi 
subiectivi (cu rǎspuns deschis). 

 Instrumennte web pe care le-am utilizat în activitatea didacticǎ la disciplina Fizicǎ. 
Aplicația Kahoot (Kahoo.com) transformǎ învǎțarea într-o joacǎ, este disponibilǎ gratuit online, 

elevii pot participa individual sau în echipe; cadrul didactic dirijeazǎ activitatea, el decide când se trece la 
urmǎtoarea întrebare. Elevii trebuie sǎ rǎspundǎ într-un anumit interval de timp, stabilit de profesor înaintea 
începerii testului. După expirarea timpului, se afişeazǎ răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback 
asupra cunoștințelor lor. 

Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în 
format digital. 

Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul 
limitat de caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe 
(aproximativ 20 secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de 
probleme etc. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Aplicația Classroom este un nou instrument cu care profesorii pot sǎ creeze teme, teste şi sǎ 

comunice facil cu elevii; funcționează cu Documente Google, Drive și Gmail. Pentru o evaluare obiectivǎ, 
ar trebui personalizate testele, programate etc. 
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Aplicația ASQ este disponibilă pe web și mobil. Se pot încǎrca explicații video, exerciții, jocuri, teste 

etc. Elevii pot fi testați direct din aplicație. Nu e necesarǎ corectarea. deoarece nota este calculată automat 
pe baza baremului. 

 
 
Testele online îi oferă elevului avantajul de a se putea evalua singur, fără îndrumarea permanentă a 

profesorului.. Realizând singur care îi sunt greșelile, acesta le va îndrepta singur, dobândind, astfel, 
independență și stimă de sine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în Theory 

into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. 
2. Web 2.0 tools that correlate with the revised Bloom’s Taxonomy, disponibil pe Web 2.0 for the 

Classroom 
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 CUM FACEM EVALUAREA IN ONLINE? 

 
 PROF. INV. PRIMAR: COMANOAIA EUGENIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLATINA, OLT 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. COMIZA SIMONA MARIA 

 
„Evaluare merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării”. (D. Ausbel) 
 
Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluare este o 

componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luare în cunoștință de cauză a unor decizii 
de reglare, ameliorare și perfecționare a activității preșcolarului. După D. Ausbel, ea este punctul final într-
o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și 
executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, 
pe baza evaluării va fi reluat într-un mod mai convenabil adecvat nevoilor de educație și posibilităților de 
a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feedback operativ 
între etapa parcursă și cea următoare. Operaţia de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, 
ci constituie un act integrat activităţii pedagogice.  

Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă şi 
necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins în dezvoltarea personalităţii, pentru 
individualizare şi eficienţă în activitate. Învăţământul preşcolar evaluare are caracter oral, nu există teme 
pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fişe de evaluare. Preşcolarii trebiue evaluaţi unul câte unul, 
educatorul trebuie să reţină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, 
fişele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conţin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activităţii copilului, la 
care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

 Având în vedere contextual actual, evaluarea preșcolarilor se realizează mai mult în mediul on-line. 
Experiența actuală ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente care trebuie aplicate cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru noi, cadrele didactice, este să ne îndepărtăm de noțiunea de 
evaluare ca document word, adică de la înlocuirea unei fișe de evaluare cu un document electronic. În 
contextul online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente de evaluare trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

În alegerea instrumentelor digitale, noi, cadrele didactice, trebuie să urmărim valențele pedagogice 
ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al 
XXI-lea etc.). Ca beneficii pentru preşcolari putem menționa, un mediu de învăţare mult mai confortabil, 
dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru 
cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Întrucât cea mai răspândită metodă de evaluare la preșcolari este evaluarea orală, realizată prin 
întrebări și răspunsuri, conferințele on-line ne facilitează transmiterea de informații în timp real, respectiv 
evaluarea sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, etc. Zoom-ul - este 
platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimitem link-ul. Preșcolarii pot răspunde în timp real întrebărilor formulate de către cadrul 
didactic.  

Jocurile didactice -sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Unul din instrumentele folosite la grupă, în mediul online este Worldwall . Worldwall – ul este o aplicație 
utilă pentru cadrele didactice, deoarece se pot crea jocuri interactive pentru realizarea atât a învățării, cât și 
a evaluarii, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (de exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, 
Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc). Este un instrument digital 
ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

O altă aplicație pentru realizarea evaluării este Quizizz. Acesta este un instrument on-line pentru 
feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. 
Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio-text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza 
atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă . Are o interfață prietenoasă, se văd întrebările 
şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului 
statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  
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https://wordwall.net/


https://quizizz.com/admin. 
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 

competenţelor şi a abilităţilor dorite în rândul preșcolarilor. Consider că oricât de performante sunt 
aplicațiile de evaluare on-line, acestea nu pot înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării 
la clasă. 
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STRATEGII DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. COMORAȘU AURA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SASCUT, SASCUT, BACAU 
 
Evaluarea online: 
 Se realizează cu ajutorul unor platforme sau aplicații; 
 Oferă acces deschis (oricine, oricând); 
 Feed-back imediat (în cazul testelor cu itemi obiectivi); 
 Testul de evaluare poate fi refăcut; 
 Rezultatele sunt transmise individual, nu se publică; 
Strategii de evaluare 
Evaluarea constă în cunoaşterea unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a stării şi 

funcţionalităţii unui sistem, a rezultatelor unei activităţi.  
Obiectul evaluării poate fi un fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau rezultatele 

acesteia, o instituţie, sistemul şcolar în ansamblu s.a.m.d. 
"Strategia în evaluarea educaţională reprezintă conduita deliberativă responsabilă a 

evaluatorului în toate aspectele şi pe întreaga întindere a demersului evaluativ, ca şi opţiunea pentru 
cel mai oportun şi mai adecvat tip/ mod de evaluare pedagogică, în situaţia instructiv-educativă dată" 
(D. Ungureanu). 

  În procesul de evaluare trebuie avut în vedere: 
 ce urmează să fie evaluat/ obiectul evaluării 
 natura şi obiectul deciziei avute în vedere; 
 tipul de date ce trebuie obţinute; 
 gestiunea informaţiilor obţinute. 
Instrumente  
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Instrumente pentru evaluarea on-line 
Google – chestionare, quizz 
Kahoot! 
Quizziz  
Platforme colaborative dedicate învățării și evaluării 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii romȃne ȋn școală. Ghid teoretico-

aplicativ, Editura Polirom, Iași, 1999. 
Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii romȃne pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj- 

Napoca, 2002. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PETRONELA CONDREȚ, PROF. ÎNV. PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU 
 
Pentru eficientizarea si optimizarea actului de evaluare se pune tot mai mult accent pe îmbinarea 

strategiilor tradiționale cu strategiile alternative de evaluare datorita valențelor formativ-educative pe care 
acestea le poseda. Pentru ca "alternativa" ca atribut al democrației se reflectă și în învățământ, am studiat 
literatura de specialitate, lucrări de specialitate, articole din presa pedagogică și am adăugat, prezentat 
strategii moderne de evaluare. Din experiența acumulată la catedră am înteles că alternarea metodelor și 
tehnicilor de evaluare facilitează, îmbunătățesc, orienteză activitatea de învațare către conținuturi esentiale, 
determină un stil de învațare și stimulează motivația pentru învațare. Controlul sistematic oferă posibilitatea 
unui feed-back asupra performanțelor, îi ajută pe elevi să-și dezvolte capacități de autoevaluare, de 
autoapreciere dirijata, controlată. Folosirea cu pricepere, finețe a modalităților și tehnicilor de evaluare 
îmbunătățesc rezultatele școlare odată cu creșterea randamentului școlar. 

O complementaritate a metodelor de evaluare reprezintă o alternativă care diversifică și îmbogațește 
practica evaluativă, în acest mod evitandu-se rutina și monotonia. În ciclul primar se pot utiliza moduri sau 
tipuri diferite de probe de evaluare, combinate optim în funcție de obiectivele propuse, de inspiratia 
educatorului, care pot aduce un pachet important de informații în legatură cu progresul elevilor, informații 
care mai apoi trebuie să fie valorificate, să se îndreapte către rolul formativ, către sedimentarea cunoștințelor 
dobândite anterior. Din punct de vedere teoretic am urmarit implicațiile pe care modalitățile traditionale și 
alternative de evaluare le au asupra procesului de învațare și asupra personalității în formarea elevului. Din 
punct de vedere aplicativ, sunt exemplificate metode tradiționale și alternative de evaluare care să 
favorizeze procesul de învațare și individualizare a performanțelor școlare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet ; pot fi corectate temele și poate fi oferit 

feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Autori: Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
 Laura Claudia Gora- Modalități și tehnici de evaluare  
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MODALITĂȚI DE INTEGRARE A TEHNOLOGIEI  

ÎN EVALUAREA ELEVILOR 
 

PROFESOR, CONSTĂNDOIU LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI 

 
 Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse 

probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să rămână educația, 
care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și 
să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața social și personală. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Evaluarea reprezintă unul dintre aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaţionale moderne sunt 
cel mai eficient inserate. În cadrul unor astfel de activități, răspunsul este primit foarte rapid, obiectivitatea 
fiind ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai bună dispoziţie a participanţilor, prin înlăturarea 
contactului direct cu evaluatorul, se stimulează abilitatea de autoevaluare, spiritul competiţional cu sine 
însuşi. 
Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puţin costisitor din punctul 
de vedere al consumului emoţional, reuşindu-se performanţa transformării utilului în plăcut, modificându-
se atitudinea elevilor raportat la procesul evaluării în sine. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 

778

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
 IMPORTANȚA EVALUARII IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

  
 PROF.INV.PREȘCOLAR UNGUREANU FLOAREA 

 PROF.INV.PREȘCOLAR CONSTANTIN ANDREEA MAGDALENA 
 GRADINIȚA P. P. NR.1 CALIMANEȘTI-VALCEA 

 
 Organizarea evaluării inițiale s-a desfășurat pe o perioadă de trei săptămâni, astfel încât fiecare copil 

a putut beneficia de o evaluare inițială detaliată și relevantă. Evaluarea inițială are rolul de a stabili nivelul 
de pregătire al copiilor la începutul anului școlar, pentru a putea adapta strategiile didactice de care are 
nevoie pentru dezvoltarea lor continuă. Asa ne putem forma o reprezentare cât mai clară a situației existente 
pentru a putea planifica demersul didactic pentru perioada următoare.  

 Evaluarea inițială este importantă pentru a putea determina acele componente care reprezintă premise 
ale asimilării noilor conținuturi și, de asemenea pentru formarea unor comportamente noi. Învățământul 
preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau prin fișe de evaluare. 
Având grupa mica evaluarea copiilor s-a făcut oral sub forma unor sarcini de lucru sau aplicații in cadrul 
unor activități diverse, care au vizat toate domeniile de dezvoltare, pe baza observării, atât in format față in 
față, cât și la distanță.  

 Evaluarea inițială ofera copilului dar și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare ,dar si 
eventualele lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atat mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe copii să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse. S-au ales metode și tehnici de evaluare potrivite care au fost adaptate nivelului individual 
de vârstă al copilului. Rezultatele evaluări inițiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor 
obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activității instructiv-educative care să țină cont de 
datele culese, utilizarea acestor metode și tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperi, deprinderi de 
bază necesare integrării active in activitățile educaționale din învățământul preșcolar. 

 Evaluarea inițială joacă un rol important pentru a informa părinții în susținerea și stimularea 
dezvoltării copilului. Rezultatele evaluării inițiale au fost discutate individual cu părinții (prin întâlniri față 
în față sau folosind platforme online). 

 În grădinițe nu este permisă testarea copiilor și acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării și dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forțele 
proprii ale copiilor și progresul in ritm propriu. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. CONSTANTIN LĂCRĂMIOARA 

COLEGIUL ”MIHAI EMINESCU ” BACĂU 
 
 Evaluarea reprezintă unul din elementele-cheie în procesul de învățare, prin care se măsoară, 

organizează și cu ajutorul căreia se interpretează unele date privind nu numai asimilarea cunoștințelor 
acumulate de elevi, ci și performanțele școlare atinse de elevi în învățare .Dar să nu uităm că evaluarea este 
și metoda prin care sunt vizate atingerea anumite obiective educaționale sau nivelul de competență a elevilor 
,mai ales dacă luăm în calcul acele Competențe Lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată 
pe parcursul învățământului liceal sau Proba C din cadrul Examenului de Bacalaureat. 

 De aceea, prin evaluare se înțelege nu numai aplicarea unor tehnici, metode și strategii în funcție de 
obiectivele propuse ,de grupul –țintă, prin care se observă cantitatea de informații deținute de elevi, ci 
evidențierea calității acestora și eficiența sau performanța elevilor sau mai bine spus, cum vor reuși să 
folosească acele cunoștințe dobândite mai departe în viața de zi cu zi. 

 Evaluarea poate fi de mai multe feluri, dar în ultima vreme, mai ales de când s- a început digitalizarea 
întregului proces de învățământ, se pune accentul pe evaluarea online. Acesta este de fapt un tip de evaluare 
care permite utilizarea calculatorului prin intermediul unor aplicații, a unor platforme care permit atât 
predarea online cât și evaluarea online. Un astfel de exemplu este platforma Google Classroom prin care 
se pot trimite nu numai teme, pe care profesorul le evaluează, dar și diferite teste prin intermediul acelor 
formulare Google Forms. Cu ajutorul acestora se pot face teste cu răspunsuri de tip ”da/nu” sau selectarea 
uneia sau mai multor variante corecte de răspuns, se pot asocia imagini, texte. Acest tip de evaluare este o 
metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, este de tip obiectiv, iar elevii trebuie să fie cât mai atenți 
pentru a alege varianta corectă, în același timp se pot face și teste prin care elevul se autoevaluează. 

 Dar prin intermediul tehnologiei se pot realiza multe lucruri și ceea ce este o provocare pentru 
profesori este să înlocuiască acea bucată de hârtie (documentul Word) cu un document electronic și să 
folosească noile tehnologii nu numai pentru predare ,ci și pentru evaluare, în același timp să îi ajute pe elevi 
să devină autonomi în învățare. 

 De aceea, în procesul de predare-învățare-evaluare am folosit și eu tehnologia, îmbinând evaluarea 
clasică cu cea online, ceea ce presupune editarea testelor în format document Word, apoi postarea acestui 
test ca și temă, astfel încât fiecare elev să aibă acces la test și să îl poată rezolva în timp util. Pentru a realiza 
această evaluare am folosit următoarea metodă și anume metoda de evaluare scrisă sub forma unui test cu 
diferiți itemi, atât subiectivi ,cât și obiectivi, prin care am testat noțiunile de gramatică, vocabular, dar și de 
înțelegere a unui text citit cu itemi de alegere .La partea de producere a mesajelor scrise am folosit un 
exercițiu de scriere a unui scurt paragraf, plecând de la un text și astfel am putut depista problemele de 
scriere, noțiuni de vocabular sau de gramatică la limba engleză pe care elevii nu le-au aprofundat. 

Din punct de vedere al strategiei de evaluare, mai exact după modul în care se integrează în 
desfăşurarea procesului didactic, am folosit strategia evaluării inițiale, realizată la începutul demersurilor 
instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la care se situează elevii, aceștia fiind în clasa a XII a și 
principalul obiectiv a fost să observ ceea ce au însușit ei până în momentul testării, urmând ca după 
corectarea testelor ,să reiau acele aspecte ale predării cu care elevii au avut dificultăți. Si astfel, am observat 
că au avut probleme nu numai în producerea de mesaje scrise, dar și lacune în ceea ce privește gramatica 
limbii engleze. Așa că voi relua și voi insista asupra acelor aspecte ale limbii la care elevii au întâmpinat 
dificultăți. 

Tehnica de evaluare,adică modalitatea prin care se declanșează și orientează obținerea răspunsurilor 
la itemii folosiți, a fost cea a răspunsului la alegere,astfel elevii au avut posibilitatea să citească un mic text 
și apoi să ofere varianta corectă de răspuns. Această parte a testului a fost concepută după modelul probelor 
date în cadrul Competențelor Lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul 
învățământului liceal sau Proba C din cadrul Examenului de Bacalaureat,astfel elevii să fie obișnuiți cu 
aceste tipuri de teste. 

Așadar, am utilizat acest test pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor, potențialul cu care 
urmează a se integra în activitatea viitoare. îmbinând evaluarea tradițională cu cea online.Am valorificat 
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datele obținute prin evaluarea inițiala în elaborarea noului program de învățare din perspectiva adecvării 
acestuia la posibilitățle reale ale elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN CADRUL EVALUĂRII ON-LINE 

 
PROF. CHIRA MARIA 

 
În ultima vreme au avut loc numeroase schimbări în societate, chiar și în educație. Noi, cadrele 

didactice, a trebuit să ne adaptăm imediat noului context, chiar și modalitățile de evaluare au avut 
mari schimbări din cauza faptului că a trebuit să le folosim la distanță, on-line. 

 O etapă importantă a vieții de elev de la început de an școlar este aceea a recapitulării inițiale, urmate 
de evaluarea inițială. Aceasta le arată atât elevilor și părinților, cât și cadrelor didactice bagajul cu care se 
pornește la drum în noul an școlar și îi orientează spre așteptări realiste. Dat fiind faptul că anul școlar trecut 
s-a terminat cu numeroase lacune acumulate de către elevi, anul școlar 2020- 2021 a debutat cu acoperirea 
lacunelor și recapitularea informațiilor predate.  

 Evaluarea inițială on-line a fost o adevărată provocare pentru numeroase cadre didactice deoarece 
era necesară asigurarea unei modalități de evaluare cât mai corecte. În locul testelor inițiale date pe hârtie, 
au apărut testele care se pot rezolva în mediul virtual. Unul dintre dezavantajele evaluării on-line este acela 
că elevii nu pot fi supravegheați ca în cadrul unității de învățământ, fiindu-le mai ușor a copia. Așadar, 
cadrele didactice au făcut primii pași în stoparea copiatului sau al oricărui mod de obținere a unei note sau 
al unui calificativ pe nemeritate la testul dat on-line, printre aceștia enumerându-se acordarea unui timp 
limitat pentru rezolvarea exercițiilor.  

 Unul dintre instrumentele folosite în cadrul evaluării initiale on-line a fost Google Forms. Cu ajutorul 
acestui instrument, testul a putut fi alcătuit din itemi de diferite tipuri: itemi cu alegere duală, itemi cu 
alegere multiplă, itemi de tip răspuns scurt etc. Unul dintre avantajele utilizării acestui instrument este acela 
că unii dintre itemi pot fi corectați automat, imediat după ce elevul a trimis răspunsurile, dacă profesorul 
apelează la această funcție a instrumentului Google. Un alt avantaj este acela că se pot elabora teste pentru 
orice disciplină, indiferent de specificul ei.  

 O altă metodă de evaluare care poate fi aplicată în învățământul on-line este portofoliul. Cadul 
didactic le poate oferi elevilor numeroase fișe interactive care sunt considerate a fi atractive pentru ei, 
indiferent de vârsta lor și în același timp pot dezvălui nivelul de cunoștințe ale unui elev, mai ales dacă 
profesorul include și un timp- limită de rezolvare a fiecărei sarcini.  

 Atât evaluarea on-line, cât și desfășurarea tuturor lecțiilor în acest mediu fac parte din schimbările 
ce au loc în societatea noastră ce își modifică înfățișarea de la o zi la alta. Toți suntem într-un proces de 
adaptare la noile modificări ce ne fac adesea să ieșim din zona de confort. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PREȘC. CHIRA MIHAELA IOANA 
GRADINIȚA P. P. ,,PITICOT” CIMPENI/ ALBA 

 
 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 
unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Evaluarea online 
este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată 
pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cu ajutorul 
calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
furnizarea de feedback imedia 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
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Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 

M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR CHIRCIU LAURA  

GRADINIȚA CU P. P. NR. 4, BARLAD 
 
Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate 

revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, 
a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii. Aceste schimbări 
transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în 
totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul 
virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe 
relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin 
mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei 
educaționale. 

Datorită contextului actual, una dintre componentele puternic afectate a procesului de învățământ a 
fost evaluarea, cadrele didactice fiind puse în situația de a descoperi modalități eficiente prin care învățăceii 
să poată fi evaluați în mediul online. Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de 
învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită 
numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca 
fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a 
activităţilor de predare-învăţare. 

Prin urmare, ca urmare a problematicii cu care ne confruntăm, pe buzele cadrelor didactice apare 
frecvent întrebarea: Cum evaluăm? Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar 
să ne orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul 
demersului evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza 
prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Printre cele mai utilizate metode online sunt probele orale ce se realizează mai ales prin întrebări - 
răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral sau în scris (de obicei la tablă), sub directa 
supraveghere a profesorului. Sunt folosite cu precădere ca verificare curentă şi parţială, pe parcursul 
programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în toate cazurile, în probe la 
care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică. 

Examinarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 
principale de evaluare orală pot fi menţionate:  

a) Conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri); este puternic structurată, întrucât intenţia de 
verificare este evidentă; iniţiativa aparţine aproape exclusiv profesorului evaluator, care ţine sub control 
situaţia; presupune, în final, comunicarea aprecierii. 

b) Evaluarea orală cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, 
scheme, grafice, chiar fenomene prezentate în condiţii naturale pe care elevul este solicitat să le descrie, să 
le explice, să le comenteze. Este folosită frecvent în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar, fiind 
în consonanţă cu particularităţile gândirii la aceste vârste (stadiul operaţiilor concrete), după cum îşi 
demonstrează utilitatea în verificarea capacităţii de comunicare într-o limbă străină, ca şi în alte situaţii cum 
sunt: descrierea unor experienţe sau a unei lucrări practice urmărite. 

c) Redarea (repovestirea) unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii 
etc. prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic. Prin această tehnică se verifică atât capacitatea de 
înţelegere şi reţinere a ceea ce este prezentat, cât şi de a reda în structuri verbale proprii, deci prin 
transformare, făcând apel la diferite mijloace de expresie ştiinţifică (scheme, grafice ş.a.). 

O metodă modernă și captivantă pentru evaluarea orală în mediul online este metoda R.A.I, cu 
mențiunea că „mingea” va fi pasată virtual unui alt coleg de clasă/grupă. Metoda R.A.I. vizează „stimularea 
şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” 
(Oprea, 2006, 269). Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – 
Aruncă – Interoghează. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi 
frontale sau de grup.  
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Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în 
cazul unei activităţi frontale): a) se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; b) se oferă o minge uşoară 
elevului desemnat să înceapă activitatea; c) acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg 
care va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 
d) elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind 
specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care 
nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; e) în 
„joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema evaluată; f) 
la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.  

Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi 
poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru 
optimizarea procesului de predare-învăţare. Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în 
cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea 
varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor ca dificultate. 

În concluzie, ca urmare a contextului actual, în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de 
îmbogățire a acesteia și tranziția de la manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers 
centrat pe învățarea de către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea 
cunoașterii. Din perspectiva acestor idei, evaluarea școlară în mediul online trebuie să devină dinamică, 
centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze autoreglarea, autoreflecția, să inlocuiască acea 
concepție statică, bazată pe control, examinare, sancțiune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Albu, M., (2000). Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut: Cluj-Napoca 
https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
 Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P. 
Radu, I.T.. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. 
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FROM TRADITIONAL TO ONLINE ASSESSMENT 

 
 PROF. LUCIA IULIA CHIRCULESCU 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 ,,TAKE IONESCU” TIMIȘOARA 
 
Online assessment must balance the requirements of technology, delivery, pedagogy, learning styles, 

and learning outcomes. That is the reason why a wide array of online components, assessment criteria and 
tools are needed to effectively assess learning while meeting a large amount of challenges such as 
accountability, reform and students learning needs.  

Modify Traditional Assessment Tools for the Online Experience – this is one of the first thing that a 
teacher must do to receive a feedback from his or her students. 

Traditional assessment techniques can be modified to meet the assessment requirements of online 
instruction (ADEC, 2003; Ali, 2003; Major & Taylor, 2003). The following assessment tools (used in 
traditional classrooms) can successfully be adapted for online delivery: essay exams; thought- provoking 
discussion questions; and projects that require students to demonstrate proficiency in content knowledge, 
solving problems, working well with each other, and communicating effectively. For example, writing 
assignments must involve thought-provoking activities, rather than simple memorization (Henning, 2003). 

Some of the social media used in the present period by most of Romanian teachers are: Google 
Classroom Platform (G-Suite) – here you can talk with your students on Meet, the chat is also included 
for free, you can upload documents, post homework and offer feedback to their homework to each of the 
students etc.; Google Jamboard is an easy way of visualization of simple questions, all the students can 
see all the answers given on virtual post-it-uri; Google Form – it allows you to do different Forms that can 
be used to obtain feedback, to obtain the confirmation to an organized events and also gives you the 
opportunity to create tests for your students. It also allows teacher to include videos or images for 
interpretations. The questions can be opened or closed, with multiple choice or not. The Quiz function 
allows you to give a quick feedback. The students can be informed on the spot if their answer was good or 
wrong. Moreover, the teachers can include explanations for the wrong answers that can be received by 
students in the same moment they finish with solving the test. The students can repeat the test because this 
option is included too. Kahoot – in this aplication, students became teachers, they can construct items by 
themselves. Wordwall – many types of activities created especially for evaluation, for primary level. 

There are also animation programmers which the students can use them to prepare presentations: 
Prezi, Animaker etc.  

Because online teaching methods and techniques are at the beginning, therefore, it is highly 
recommended that educators continue to research this mode of instruction to develop new, efficient, and 
effective assessment techniques in the effort to hold institutions accountable for student outcomes in the 
online environment. 

 
 
 
 
 
REFERENCES: 
1. American Distance Education Consortium. (2003). Distance education certificate program. 

Retrieved October 10, 2003, from http://www.adec.edu. 
2. Ali, A. (2003). Instructional design and online instruction: Practices and perception. TechTrends, 

47(5), 42. 
3. Major, H., & Taylor, D. (2003). Teaching for learning: Design and delivery of community college 

courses. The Community College Enterprise, 9(2), 85. 
4. Henning, K. (2003). Writing 2003: Shifting boundaries and the implications for college teaching. 

Teaching English in the Two Year College, 30(3), 306-316. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
AUTOR: ING. CHIRCULESCU MONICA 

 
În 2017, fiind la un curs de formare pentru mobilitatea personalului, am învațat să realizez teste on 

line. 
WebQuests oferă elevilor o sarcină care le permite să-și folosească abilitățile de imaginație și de 

rezolvare a problemelor. Răspunsurile nu sunt predefinite și, prin urmare, trebuie descoperite sau create. 
Elevii trebuie să-și folosească propriile abilități de gândire creativă și de rezolvare a problemelor pentru a 
găsi soluții la probleme. 

Pentru clasa a10-a învățământ profesional am ales un test de tip kahoot. Pe siteul 
https://getkahoot.com/ se crează un cont, se denumește testul și se specifică o scurtă descriere. 

Apoi se adaugă fiecare întrebarea, timpul în care să se răspundă și un număr de răspunsuri posibil 
corecte.  

 

 
Pentru ca elevii să resolve testul, primesc un cod PIN, se înscriu și încep rezolvarea. 
https://create.kahoot.it/#user/07a7dd69-7f2e-4c9f-984d-5dd575529106/kahoots/created 
Un al doilea tip de test online folosit a fost la o clasa nivel 5 de calificare, Școală de maiștri instalatori 

în construcții. Pe platform create în școală pentru predarea online, din classroom am ales clasa la cere am 
aplicat testul.  

Aici am ales din secțiunea ”creati” o ”temă cu chestionar”. Aici am creat un test cu rezolvare online, 
cu răspunsuri multiple și cu o dată și oră la care testul să fie încărcat de către elevi.întrebările sunt toate 
obligatorii. După completarea testului elevul află rezultatul și implicit nota acordată. 
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 METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON- LINE 

 
PROF. CHIREA IULIA CLEMENCE 

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI, IALOMIŢA 
 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului/studentului de a reține, 
înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită 
în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de 
profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care trebuie 
consultat „offline” de către elev/student crește. 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social- cultural foarte complex, care cade 
atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, 
dar și ca părinte, devine din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce 
trebuie să învăț asta…”. Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Cum? Încă nu 
știu. Știu doar că răspunsul este diferit de la o generație la alta. Știu că răspunsul îl vor găsi și ei în viitor.  

Evaluarea… Să predai e simplu. Poate fi chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau 
poate fi o meserie pe care o faci, după care dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un 
curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe elevul… Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar 
pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale 
ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.  

Încep cu un citat dintr-un articol din referințele de mai jos: În cadrul instruirii asistate de calculator 
se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respectiv. Toate referinţele sunt din urmă cu aproape 10 ani! Asta înseamnă că aveam suficient timp să 
pregătim astfel de instrumente. Aveam timp să creăm o alternativă în caz de astfel de crize fără precedent. 

Un alt citat: Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un 
punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici 
un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate 
declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte 
a frazei: auto- determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima 
lecție pe care o primește studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. 

Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m- am simțit mult mai obosită decât dacă 
aș fi fost în sala de clasă. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea directă? 
… 

În instrumentele din articol, trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și 
organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de 
participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală 
este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura 
continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul on- line dar și filmulețele de pe 
Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. 

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: Pentru probele orale putem folosi fără nici o 
problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau 
Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Se poate. După opinia 
mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on- line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. 
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Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, săptămâna viitoare 
vom avea probe de competențe și rezolvare de probleme cu studenții la disciplina ISA, modulul Excel. 
Modele de subiecte clasice pe care le susținem cu studenții de anul I, sunt prezentate (conținut și mod de 
rezolvare) într-un playlist Youtube dedicat. Cum vom implementa aceste probe practice în platforma 
Moodle, va fi documentat într- un articol sau video în curând. Da vom reuși! 

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s- ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevtul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on- line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol dintre soluțiile mai cunoscute este 
menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele 
de implementare atât on- premises cât și on- line. În on- line marea problemă este verificarea identității. 
Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă 
și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, 
cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de 
acele lucruri.  

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. 
Contul instituțional unic, care identifică un student după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, 
formații și grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai 
mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat, 
pentru a asigura faptul că studenții nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on- line, în formatul grilă, o soluție de e-
learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 

(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 
multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
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INSTRUMENTE DIGITALE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. INV. PREȘC.: CHIRICUȚA TUDORA 
 GRADINIȚA CU P.N. NR. 1 BANEASA 

 
Pentru a trece la activități didactice asistate de instrumente digitale, noi cadrele didactice este 

important să conștientizăm că aici nu este vorba în principal de tehnologie și de instrumente. Utilizarea 
unuia sau a mai multor instrumente, platforme sau tehnici digitale nu va da rezultat dacă încercăm să le 
comprimăm în cadrul metodelor pedagogice clasice. Utilizarea instrumentelor digitale are sens dacă sunt 
în conformitate cu metodele noastre pedagogice.  

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul 
de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și 
în susținerea grădiniței de acasă ar fi: 

 CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 
a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 

 HARTI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 
dintre care enumerăm Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes şi la ciclul preşcolar. 

 PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 

 JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- 
este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese 
în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). 

 CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 
slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

 EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de tipul 
revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com ,calameo, smore.com. 

 JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 

 APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are efecte 
pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne aflăm, pare 
a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 
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PREDAREA ȘI EVALUAREA ON-LINE A ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CHIRILĂ RAMONA-MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA 
 
 Sisteme educaționale din întreaga lume trec zilele acestea prin nevoia de a se reinventa, dată fiind 

situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem face însă în 
aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne adaptăm la predarea 
on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta procesul de 
învățare? 

 E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât în 
momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă lungă de timp 
(câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe copii. 
Dar nu este imposibil. 

 Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie pierdută 
din vedere natura academică a misiunii, cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu sau au învățat 
să facă. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Voi enumera câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus; pot fi corectate temele 
și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil 
pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să posteze imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  

 Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un mod de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, ar trebui să 
explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 
calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea 
instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a 
procesului de învățare .  

 Platformele și instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățare-
evaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica 
și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită platformă online. O activitate 
didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, 
care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale pozitive de învățare cît și de 
evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm materiale didactice cu caracter captivant pentru 
elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm.  

 Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 
către educație. 
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EVALUAREA INIȚIALA ȘI IMPORTANȚA SA 

 
PROF. CHIRTEȘ LILIANA SEVERIANA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 TIMIȘOARA 
 
 Verificarea măsurii în care scopurile şi obiectivele, dintr-o etapă educațională dată, au fost atinse 

reprezintă evaluarea. Ea este un ansamblu de acţiuni grupate în jurul a trei procese de bază : controlul 
(verificarea), analiza cantitativă (măsurarea) şi analiza calitativă (aprecierea valorică). 

În activitatea instructiv-educativă, ea dă posibilitatea urmăririi realizării (cât, cum, gradul de 
adecvare) obiectivelor, conform previziunii, organizării, deciziilor luate. 

S. Iosifescu defineşte evaluarea prin « procedurile aplicabile proceselor de educaţie, educabililor, 
educatorilor, instituţiilor de educaţie şi sistemului şcolar în ansamblul lui în vederea : 

- stabilirii raportului între performanţele obţinute şi cele intenţionate ; 
- corectării rezultatelor în sensul dorit . »  
Relaţia evaluării cu celelalte activităţi şi funcţii educaționale trebuie precizată : 
- în raport cu proiectarea de perspectivă, planificarea, programarea, urmăreşte nivelul realizării 

obiectivelor, a competențelor prevăzute ; 
- în raport cu organizarea, desfăşurarea conform sistemului acţional şi structural proiectat ; 
- în raport cu dirijarea, coordonarea, dezvoltarea la momentul oportun şi eficient. 
Există mai multe tipuri de evaluare : 
- iniţială ( de informare, ca bază pentru previziune) ; 
- continuă ( de constatare şi apreciere a dinamicii elementelor procesului organizat, dirijat, 

coordonat, cu rol corectiv) ; 
- finală ( de apreciere cantitativă şi calitativă a realizării globale a obiectivelor, a competențelor ca 

bază pentru reglare). 
Evaluarea iniţială se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este menită să 

stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot 
integra în programul respectiv. Aceasta constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului 
de instruire. 

 În opinia lui Ausubel, învăţarea este puternic influenţată de cunoştinţele pe care elevul le posedă la 
începutul activităţii de învăţare. De aceea evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea unei probe orale, 
scrise sau practice prin care este diagnosticată pregătirea elevilor şi care îndeplinesc o funcţie de predicţie 
privind condiţiile în care va fi organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare - învăţare 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
Principalele componente ale evaluării sunt : 
1.) Obţinerea informaţiilor : proces complex de identificare şi selecţionare a datelor; 
2.) Prelucrarea statistică a informaţiilor are în vedere organizarea sistemului de date pe criterii 

aritmetice şi numerice . Centrarea activităţii trebuie să se facă pe principiile fidelităţii şi ale 
validităţii.Prelucrarea statistică se poate realiza cu metode clasice sau cu cele mai moderne, recurgând la 
calculatorul electronic. 

Statistica permite : 
- organizarea sistemului de date obţinut ; 
- analiza fenomenelor educaţionale prin studiul unor mărimi statistice fundamentale (frecvenţa, 

dispersia, abaterea, corelaţia); 
- stabilirea reprezentativităţii unei colectivităţi şcolare analizate, pentru a putea desprinde concluzii 

pentru întreaga colectivitate ; 
- stabilirea încrederii ce trebuie acordată diferitelor ipoteze statistice cu privire la variabilelor 

educaţionale . 
Elaborarea aprecierilor are în vedere emiterea şi formularea ştiinţifică a unor judecăţi de valoare 

asupra datelor prelucrate din punct de vedere statistic. 
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Capacitatea de a sesiza notele caracterisice ale fenomenelor educaţionale, dominantele şi tendinţele 
de a face corelaţiile cele mai juste, reprezintă omcaracteristică a fiecărui colectiv . Evaluarea analizează 
activitatea şi rezultatele activităţii celui evaluat, urmărindu-se dacă rezultatele obţinute de acesta corespund 
aşteptărilor. 

În activitatea de evaluare se au în vedere următoarele etape: 
 - obţinerea de informaţii despre activitatea celui evaluat şi despre rezultatele obţinute de acesta; 
- prelucrarea informaţiilor; 
- formularea unor aprecieri ( care pot să fie pozitive, în sensul că munca depusă de cel evaluat este 

apreciată şi încurajată dar şi negative,în cazul în care rezultatele obţinute nu sunt pe măsura aşteptărilor); 
- adoptarea unor decizii ( în funcţie de rezultatul evaluării, acestea pot fi favorabile sau necesită 

corectarea activităţii în vederea obţinerii rezultatelor scontate). 
Utilizarea tuturor celor trei forme de evaluare conduce la o atitudine justificată şi eficientă a dascălului 

în activitatea didactică şi la realizarea unui proces didactic de o mai bună calitate. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, O REPREZENTARE A POTENȚIALULUI DE 

ÎNVĂȚARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CHIȘ SIMONA-SILVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16, ORADEA 

 
Evaluarea își face simțită prezența în toate activitățile zilnice ale oamenilor. Întreaga viață a ființei 

umane este o fugă continuă între scopuri și evaluări. În educație, evaluarea reprezintă un proces sistematic 
de colectare, analiză și schimb de date, privind procesele educaționale ale educabililor, pentru a facilita 
învățarea la nivelul părților implicate. 

Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ și este un proces complex, integrat 
structural în activitatea didactică. Funcția principală a evaluării este cea de feed-back, în procesele de 
învățare a tuturor părților implicate în activitatea didactică. 

Evaluarea este un ansamblu de operații care precizează: obiectivele și conținuturile care urmează a 
fi evaluate, scopul evaluării, momentul evaluării, modalitatea de evaluare, modul de prelucrare și de 
valorificare a informațiilor și criteriile pe baza cărora se evaluează.  

Teoria și practica educațională, distinge trei forme de evaluare din punct de vedere al momentului 
realizării acesteia: evaluarea inițială, evaluare continuă sau formativă și evaluare finală sau sumativă.  

Evaluarea inițială are o importanță deosebită în practica pedagogică. Aceasta realizează un 
diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor, exprimat în termeni de performanțe, competențe actuale 
și potențiale. Evaluarea inițială are o funcție predictivă care vizează desfășurarea activității viitoare de 
predare-învățare.  

„Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară 
creării de permise favorabile unei noi învățări.” (apud. Ioan Cerghit, 2002) 

Evaluarea inițială, se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau un nou program de 
instruire pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Informațiile obținute în urma evaluării inițiale 
sprijină planificarea activităților viitoare de predare-învățare, conform posibilităților elevilor. 

Metodele de realizare ale evaluării inițiale pot fi: tradiționale și alternative. Dintre cele tradiționale 
amintim: proba orală, scrisă sau practică, iar printre metodele alternative se regăsesc observarea sistematică, 
proiectul, investigația, portofoliul, hărțile conceptuale, chestionarele etc. 

Una dintre cele mai simple și eficiente metode, care ne oferă o viziune clară asupra perfomanțelor 
elevului, este testul. 

Testul docimologic reprezintă „un set de probe sau întrebări cu ajutorul căruia se verifică și se 
evaluează nivelul asimilării cunoștințelor și al capacităților de a opera cu ele, prin raportarea 
răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, elaborată prealabil.” (I. Nicola, 1996, p.403) 

Pentru realizarea evaluării inițiale, utilizând ca instrument de evaluare testul, sunt necesari de urmat 
câțiva pași, pe care profesorul trebuie să îi aibă în vedere, pentru reușita obținerii informațiilor dorite. În 
primul rând, profesorul trebuie să consulte programa școlară a claselor anterioare și să o compare cu clasa 
curentă, după care stabilește lista problemelor esențiale din materia parcursă. În al doilea rând, formulează 
obiectivele operaționale, conform competențelor ce vor urma a fi evaluate. Pe baza acestor obiective, 
formulează itemi testului și modalitățile de răspuns. Spre deosebire de alte evaluări, cea inițială trebuie să 
conțină itemi, formulați în așa fel încât să îl lămurească pe profesor, dacă elevii stăpânesc sau nu anumite 
cunoștințe și deprinderi, necesare pentru continuarea programului educațional. 
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În selecția temelor și conținuturilor de evaluat, profesorul trebuie să țină cont de trăsăturile și 
condițiile specifice ale unor astfel de evaluări inițiale, de un nivel mediu de dificultate, care să permită 
analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările finale. 

După aplicarea și corectarea testului, profesorul face inventarul lacunelor și al greșelilor tipice, pe 
baza căreia realizează o grupare a elevilor, în vederea activităților diferențiate și individualizate.  

În concluzie, evaluarea inițială are un rol important în procesul educativ, fundamentând 
psihopedagogic activitatea didactică viitoare. Cu ajutorul datelor oferite de evaluarea inițială, profesorul 
poate realiza un program de recuperare pentru întreaga clasă sau pentru unii elevi care au lacune. Este 
important acest pas, înainte de a realiza planificarea predării-învățării pentru următorul parcurs școlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Cucoș, C., (2014), Pedagogie. Ediția a III-a revizuită și adăugită. Editura Polirom, Iași; 
- Romănescu, C., (2017), Îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiționale în învățământul primar. 

Editura Rovimed Publishiers, Bacău; 
- Nicola, I., (1994), Pedagogie. E.D.P., București; 
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PLATFORME ȘI APLICAȚII FOLOSITE IN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR : CHIVU AURA MAGDALENA 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de 
aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic 
– și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini 
și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus, pot fi corectate temele 
și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil 
pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe în care să surprindă atât imagine de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

-Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

-Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
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Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 
importați întrebările sau să creați singuri întrebările.  

Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, 
astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
-Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
 După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. După ce am completat 
cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l 
și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

-LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
 Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se 

potrivește conținutului dorit de noi. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• quizizz.com/ 
•  Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47- 1  
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6  
• https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf
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METODE ȘI TEHNICI  

DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

CADRU DIDACTIC, CIMPEANU DANIELA 
 
Evaluarea– atât cea sumativă cât şi formative, oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea 

de aceea joacă un rol important în procesul de învăţare. Evaluarea este esenţială pentru procesul de 
certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, 
profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.  

Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Aceasta, în 
special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi în aceeași măsură parte 
din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la 
administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. De asemenea, e 
necesară folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. 

Pentru ca un examen online să fie cât mai autentic, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la 
dispoziția creatorului următoarele funcționalități esențiale:  

definirea și gruparea întrebărilor pe categorii; dispunerea aleatorie în test a întrebărilor și variantelor 
de răspuns; programarea testelor la anumite intervale orare; limitarea timpului pentru execuția unui test în 
funcție de numărul de întrebări și de nivelul de dificultate, validat în prealabil; închiderea automată a unui 
test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; limitarea posibilității de întoarcere la întrebările 
anterioare; punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; posibilitatea de reluare a testului de 
la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul online la test, din varii motive dependente sau nu de 
platformă sau evaluat; protejarea accesului cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune 
Skype sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); limitarea accesului la rezultatele testului 
până la finalizarea participării tuturor participanților la proces.  

Pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Meet, Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o 
lecție învățată.  

Învățarea – și evaluarea structurate și organizate, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni, însă trebuie să predomine ceea ce doriți ca elevii să vă arate că știu și ceea ce aceștia au învățat să 
facă? Experiența din acest moment ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare 
ca document Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină independenți în învățare.  

Metode și tehnici de evaluare online: 
– Google Classroom: plantformă pe care se pot trimite teme către elevi – Meet video chat aplicație 

pentru interacțiunea cu elevii; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate 
crea o fereastră de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le 
oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar: 
teste, meciuri, jocuri de cuvinte, diverse activități personalizate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF: CIOBANELU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE BALCESCU” BAALȘ-OLT 
 
Trebuie să luăm în calcul că timpul de focus al copilului în fața ecranului electronic precum și 

performanțele sale pe termen lung sunt mai reduse. Oboseala intervine mult mai rapid în această combinație 
dispozitiv-școală. În acest context orele în fața ecranului trebuie reduse la 30-35 minute cu pauze de 15-20 
minute între ele. Pauzele presupun deplasarea în spațiu deschis sau pur și simplu câțiva pași prin 
casă/apartament. După ce ne-am asigurat de faptul că avem acces la Internet trebuie să găsim o formă de 
comunicare video. Avem nevoie de interacțiune. Copiii au nevoie să-și vadă profesorul și să îl asculte chiar 
dacă uneori nu înțeleg foarte bine. Din punctul meu de vedere, cea mai bună opțiune pentru comunicarea 
video, audio și cu partajare de ecran este Skype. Este foarte ușor de utilizat, permite conversații multiple, 
managementul închiderii microfoanelor, managementul înregistrărilor, chat în format text și în același timp, 
partajare de fișiere sau schimb partajare de ecran cu alți participanți. Este disponibil pentru diferite sisteme 
de operare și dispozitive. 

Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, dacă este asociată 
unui Microsoft Account. 

Teams permite partajarea de fișiere, construirea de fișiere Wiki, partajarea de notițe în OneNote și 
multe altele. 

Specialiștii de la Microsoft România sunt în etapa de creare a unor prezentări Demo pentru acest 
instrument, accesibil la această adresă: https://ptdrv.linkedin.com/qz4u77y. 

Soluția WebEx 
Accesibilă la adresa: https://www.webex.com/pricing/index.html are și un plan gratuit cu până la 100 

de participanți, fapt ce ar fi foarte util pentru organizarea claselor de la diferite școli. WebEx permite de 
asemenea, înregistrarea prezentărilor, planificarea întâlnirilor precum și statistici integrate pe partea de curs. 
Soluția este disponibilă atât pentru mobil cât și pentru Desktop. 

Soluția WhatsApp 
Accesibilă la adresa: https://www.whatsapp.com/ este de asemenea destul de simplu și ușor de 

utilizat. Ne aducem aminte că mulți părinți folosesc deja această soluție, pentru a rezolva problemele de 
matematică ale copiilor. Pentru profesori, pentru a putea comunica mai facil, eu aș recomanda utilizarea 
variantei pe calculator a WhatsApp.  

Video offline 
În cazul în care comunicarea video în timp real nu este posibilă datorită latenței datorate conexiunilor 

slabe, emoțiilor din cauza noutății formei etc, profesorii pot alege varianta înregistrării offline a prezentării 
unei teme sau subiect de la clasă și apoi încărcarea acestuia pe platforme dedicate, exemplu Youtube. 

Sunt foarte multe instrumente pentru desktop recording, dar dacă profesorul dorește să se filmeze la 
tablă, poate face acest lucru cu un simplu telefon mobil. 

Avantajul Video offline este că acestea pot fi consultate și ulterior, sau editate înainte de a fi încărcate. 
Revenind la Youtube, acesta permite și crearea de canale și playlist-uri private, în așa fel încât 

distribuirea video să se realizeze doar pentru elevii din clasa respectivă. 
Ca o recomandare: împărțiți o temă pe subcapitole și creați pentru fiecare subcapitol filme de 

maximum 7-10 minute.  
La nivelul mai multor școli, licee sau universități au fost implementate de-a lungul timpului soluții 

dedicate suportului educației. Personal, am fost un adept al conceptului de suport al educației, nu ca un 
înlocuitor complet al acesteia. Prezența la școală, interacțiunea profesor-elev și elev-elev este esențială într-
un proces educațional bun.  

Soluția Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning la unitățile școlare din România, 
având posibilități avansate de partajare a conținutului, urmărirea parcurgerii unui material, teste grilă 
integrate în curs sau separate, varietate mare de întrebări auto-evaluate, pool-uri de întrebări grupate pe 
topicuri, teme de tip eseu și multe altele. Câți dintre noi folosim la adevărata capacitate? Puțini. Foarte 
puțini. 
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https://www.skype.com/ro/
https://ptdrv.linkedin.com/qz4u77y
https://www.webex.com/pricing/index.html
https://www.whatsapp.com/


Google Classroom 
Din ceea ce există gratuit la acest moment pe piață, după opinia mea Google Classroom este cea mai 

rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional. 
Fiecare profesor, folosind un Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit 

folosind tehnologiile web. 
Practic, profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de 

discuție.  
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METODE MODERNE DE REALIZARE A EVALUARII ONLINE 

 
 PROF. CIOBANU COSTEL DANIEL 

 ȘCOALA GIMNAZIALA MILCOVU DIN DEAL, JUD. OLT 
 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
Scopul principal al evaluarii este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare. Dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

  
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
– Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://quizlet.com/


– LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română.  

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

– Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
hotpot.uvic.ca 
learningapps.org 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, CIOBANU RODICA-NICOLETA 

 
 Învățământul românesc a suferit o transformare pe care nu o credeam posibilă așa de rapid, prin 

urmare întreg coletivul didactic a trebuit să se adapteze pas cu pas pentru activități care se desfășoară în 
mediul online. 

În contextul actual, cu toții trebuie să ne adaptăm la cerințele societății și să depașim orice obstacol 
iminent care apare în activitatea didactică, obstacole pentru care nu am fost pregătiți, dar pentru care trebuie 
să găsim împreună soluții rapid deoarece educația trebuie sa continue fără întreruperi. Așadar, trebuie să 
dispunem urgent de disponibilitate și de ingeniozitate pentru ca predarea-învațarea pe care o facem la orele 
online să se materializeze în rezultate satisfăcătoare în cadrul evaluării din mediul virtual. 

 Prin urmare, evaluare nu mai poate fi făcută în mod tradițional, deci vom avea nevoie de noi metode 
alternative prin care să măsurăm cunoștinețele pe care elevii și le-au însușit pe parcursul predării-învățării 
din cadrul școlii online. Există o mulțime de platfome educaționale, trebuie să studiem cu atenție și să ne 
oprim la cea pe care o stăpânim cel mai bine și care se potrivește nivelului clasei de elevi. Este foarte 
important să nu suprasolicităm elevii prin folosirea alternativa a mai multor platforme deoarece se poate 
pierde esențialul, elevii să fie derutați și să obținem reversul a ceea ce ne-am propus. 

Evaluarea reprezinta o succesiune de operaţii de apreciere, măsurare decizie şi control a cunoştinţelor 
teoretice şi practice prin care se raportează obiectivele educaţiei la rezultatele obţinute. 

Eficienţa procesului de învăţământ este dată de interacţiunea dinamică între predare, învăţare şi 
evaluare. Fiecare dintre cele trei laturi ale procesului de învăţământ se raportează una la cealalta, formând 
o triadă, pentru a intra într-o interacţiune reală şi eficientă. Profesorul este cel care operaţionalizează 
obiectivele didactice în funcţie de vârsta elevilor, selectează conţinuturile în funcţie de profilul clasei, alege 
şi îmbină metodele, mijloacele şi formele de organizare a lecţiei în funcţie de particularităţile subiecţilor 
educaţionali. Elevul se raportează la intenţiile profesorului, îşi reglează posibilităţile de învăţare în funcţie 
de cerinţele formulate explicit, recepţionează, prelucrează şi redă cunoştinţele predate într-o modalitate 
personală în funcţie de aptitudinile. capacităţile, interesele şi aspiraţiile sale. Evaluarea tinde sa devină o 
latură din ce in ce mai integrată a procesului educaţional, fiind prezentă pe întreg parcursul acestuia evaluare 
initială, formativă şi sumativă.  

Metodele și tehnicile de evaluarea în mediul online vin în ajutorul cadrelor didactice, permițând 
proiectarea unor activități și materiale digitale interactive care să-i atragă pe elevi. Tehonologia este un 
instrument util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev, dar profesorul joacă 
în continuare cel mai important rol în cadrul predării-învățării-evaluării, fiind facilitator. 

 În evaluarea tradițională, instrumentul principal de evaluarea era testul, test care era aplicat la nivelul 
clasei prin distribuirea unor fișe cu itemi diverși. Calităţile acestui instrument de evaluare sunt: validitatea, 
fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea. 

Aceste teste tradiționale pot fi înlocuite cu succes de testele de evaluarea în format electronic, de teste 
interactive prin intermediul cărora elevii pot primi rapid rezultatul în cazul testelor formulate pe baza 
itemilor de tip obiectiv. Primirea rapidă a feedback-ului în cadrul evaluării în mediul online creează o serie 
de avantaje ale acestei tehnici de evaluare. 

În învățâmântul primar, cadrele didactice au găsit soluții în proiectarea unor teste rapide și interactive 
prin intermediul Wordwall, Google Jamboard, Khoot!, Jigswplanet, Liveworksheets.  

 Pe lângă testul în format electronic, o metodă de evaluare alternativă poate fi proiectul. Elevul își 
realizează proiectul prin intermediul documentelor Word pe care îl poate prezenta prin proiectarea acestuia 
în întâlnirile video prin intermediul platformelor educaționale sau aplicațiilor Zoom/ Google Meet. De 
asemenea proiectele pot fi postate și urmărite chiar și în clasele virtuale din Google Classroom, notarea 
făcându-se rapid în catalogul virtual, tehnologia ușurând așadar munca profesorului. 

O evaluare de succes se poate face doar prin intermediul unei proiectări atent realizate. Proiectarea 
didactică trebuie să ocupe în continuare cel mai important moment în demersul didactic. Profesorul trebuie 
să selecteze conținuturile, metodele, întreg ansamblul de strategii care se mulează nivelului clasei, vârstei 
elevilor și particularităților individuale ale acestora. 
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Trăind în secolul vitezei, considerăm că este o metodă ce trebuia implementată în sistemul de 
învățământ deoarece elevii tind să își petreacă tot mai mult timp în mediul online. Sistemul educațional 
trebuie să țină pasul și să vină în sprijinul nevoilor elevului, adaptându-se dorințelor acestuia. Tot mai multe 
companii au adoptat sistemul de muncă de la domiciliu, așa că predarea-învațarea-evaluarea de acasă în 
mediul virtual îi poate dezvolta elevului aptitudini în conformitate cu cerințele actuale, permițând accesul 
la noile competențe cerute de viața modernă.  
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APLICATII UTILE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. CIOBANU ROXANA IONELA 

ŞCOALA GINAZIALĂ MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIŞTE 
 
 Astăzi, când folosirea device-urilor mobile de orice tip a devenit indispensabilă, când elevii percep 

aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici atunci când 
sunt în clasă, iar părinții și profesorii reclamă utilizarea acestora în mod intensiv de către cei mici, misiunea 
noastră, tot a profesorilor, trebuie orientată şi spre a-i deprinde pe elevi să folosească eficient şi responsabil 
aceste mijloace. 

 În acest sens, instrumentele ludice de predare-evaluare online devin, deopotrivă, un adevărat aliat al 
cadrelor didactice și al părinților. Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite 
adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a 
conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât 
și la nivel interdisciplinar. Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice 
vârstă, la orice disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. A fost proiectat pentru a fi accesibil la 
clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe 
orice subiect și pentru elevi de toate vârstele şi se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau 
laptop care dispune de un browser web.  

 Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie 
de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație 
prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi 
realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul 
didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la 
următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, 
prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, 
este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. Acest instrument se 
poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi de către elevi (în etapa de 
actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități 3 de evaluare formativă), exersarea unor conținuturi, 
identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea 
temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital.  

 Aplicaţiile Quizizz şi Quizlet  
 Quizizz - instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. 

Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi!  
 Quizlet este un instrument de învățare pentru orice subiect, inclusiv vocabular al unei limbi,biologie, 

chimie, studii sociale. Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de 
asemenea conține o bază de date cu milioane de teste create de profesori; Quizlet permite ascultarea unor 
materiale pronunțate corect în 18 limbi, îmbunătățirea studiului individual cu imagini personalizate și audio, 
studiul materialelor în locația dorită,deoarece odată încărcate seturile de studiu, pot fi studiate online și 
offline. Totodată pot fi create teste şi materiale şi pentru alte discipline. Testele create cu această aplicaţie 
pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet. 

 Pentru evaluarea orală se poate apela la aplicaţia Voki (http://www.voki.com/) ce permite crearea 
unui avatar virtual. Un avatar virtual este un personaj digital, care poate fi, de cele mai multe ori, 
personalizat sau customizat. Poate fi animat sau static. Adesea, poate reda un text care se tastează sau care 
se înregistrează (direct din aplicație sau încărcând un fișier audio). Această aplicaţie este utilă in cadrul 
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http://www.voki.com/


orelor de limbi străine deoarece se pot evalua competenţe şi nu conţinuturi. Interevaluarea se poate realiza 
prin crearea unui perete virtual Padlet (https://padlet.com). Avantajul aplicației Padlet este că este gratuită, 
simplu de utilizat, este colaborativă - permite postarea de către elevi, permite feedback de diverse tipuri 
pentru fiecare postare. 

 « Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. »  

(Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://iteach.ro/ 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
*https://liceulmaneciu.ro/wp-content/uploads/2019/06/Integrarea-noilor-tehnologii-in-educatie-.pdf 
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EVALUAREA ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ADRIANA CIOBOTAR, COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI“ 

 
Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi. 

Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea prin repetarea 
subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr 
mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni 
copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai 
bine materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate 
a evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate 
de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul 
subiectiv. 

Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea posibilităţilor de 
testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; 
cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși 
şi altele. Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind 
necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în 
societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligenţă artificială, de testare adaptivă, etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a 
răspunsurilor la itemi deschiși. 

Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi 
utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea 
finală. 

Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror 
lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, 
vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă. 

Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul 
când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar 
asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
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• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 
caz particular toate sau nici unul. 

• Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 
de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 

• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 
anume, adevărat sau fals. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 
corect sau incorect. 

• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o 
ordine corectă. 

• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 
coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 
itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate.  

Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode: 
• generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat; 
• afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi. 
Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua 

abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul aplicațiilor 
software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a 
software-urilor de tip simulare. 
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• Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007. 
• Carliner, S., An Overview of Online Learning (2nd edition). Amherst, MA: HRD Press, 2004. 
• Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
• Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Română, Institutul de 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 CIOBOTARU IONELA, GR. CU P.P. NR. 13-FOCSANI 

 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 

  

812



Opţiunile de evaluare online 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice).  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALU LUI TRAIAN 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

PROF. ÎNV. PRIMAR - CIOCODEICA LIDIA NICOLETA 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă. Evaluarea 
ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor de predare -învățare, dar, în același timp, asupra 
corectitudinii în ce privește stabilirea obiectivelor operaționale și a măsurii în care acestea se regăsesc în 
rezultatele școlare.  

Necesitatea și însemnătatea evaluării decurg, pe de o parte, din rolul educației în viața socială, iar pe 
de altă parte din funcționalitatea procesului instructiv-educativ. Se disting trei funcții ale evaluării: 

• Funcții sociale care presupun confirmarea sau infirmarea acumulării de către cei instruiți a 
cunoștințelor și a abilităților; 

• Funcții pedagogice ce privesc participanții la procesul educativ;  
• Funcții manageriale: 
 Funcția de informare a cadrelor didactice și a elevilor de stadiul de evoluție a activității pe care o 

desfășoară; 
 Funcția de estimare a activității (diagnoza pedagogică); 
 Funcția de ameliorare a activității. 
Structura actului evaluative este analizată în viziune sistemică și cuprinde trei etape: 
• Verificarea 
• Măsurarea 
• Notarea 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

elevilor, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici,, procedee și instrumente. 
Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și apreciere a performanțelor elevilor prin raportarea 

lor la indicatori de performanță. 
Notarea presupune precizarea și mai exactă, grație emiterii unei judecăți de valoare asupra 

rezultatelor și adoptării deciziei. 
Formele de evaluare se clasifică după momentul realizării evaluării (inițială, continuă/formativă, 

sumativă) și după proveniența evaluatorului (internă/ externă). 
Metodele de evaluare reprezintă modalitatea în care se efectuează evaluarea: tradiționale (evaluarea 

orală și evaluarea scrisă) și moderne (proiectul, portofoliul, investigația, etc). 
În oricare dintre aceste forme de evaluare, trebuie să avem în vedere corelarea conținuturilor cu 

obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, analiză, sinteză, aplicare, etc. 
Începând cu luna martie 2019, școlile și-au închis porțile din cauza situației generate de Covid-19. 

Acest fapt a dus la mutarea orelor de curs în sistemul online. Cadrele didactice au fost nevoite să înceapă 
să folosească platforme și aplicații care până atunci le erau străine. Instrumentele gratuite folosite pentru 
predare sunt suficiente pentru a asigura continuitatea pe termen scurt și mediu, însă nu sunt dedicate 
metodelor de evaluare. 
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Pentru evaluarea orală (probele orale) se pot folosi întâlnirile online (videoconferințele) în care 
elevul să poată răspundă la întrebările adresate de către cadrul didactic. Există însă situații, în special la 
clasele primare, în care părintele este prezent în întâlnire și oferă elevului răspunsurile corecte. 

Evaluarea scrisă, în învățarea sincron sau asincron, nu prea își găsește locul. 
Probele practice se pot realiza în învățarea sincron sau asincron folosind diferite instrumente:  
• realizarea de fotografii cu etapele de lucru. Ca aplicații specific: Slow Motion, Quik, Padlet, etc. 
• realizarea unui video în care tema este prezentată (conținut și mod de rezolvare); 
Dintre metodele moderne, proiectul și portofoliul pot fi a plicate în învățarea online, folosind aceleași 

instrumente amintite mai sus, la evaluarea practică. 
Pentru că nu am fost pregătiti pentru o astfel de situație, noi, cadrele didactice, încercăm să învățăm 

din mers să folosim toate aceste platforme și aplicații, pentru a putea asigura continuitatea procesului 
instructiv-educativ. 
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,,METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - EDITIA 2020” 
EVALUARE ONLINE PRIN EXPERIMENT 

 
 PROF. FIZICA, MARIANA CIOCOI 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANEȘTI  
JUD. CALARAȘI 

2020-2021 
 
Evaluarea prin experiment este utilă deoarece vizează evaluarea capacităţii elevilor de a aplica 

informaţii, folosind priceperi, deprinderi şi abilităţi, punând astfel în evidenţă originalitatea elevului în 
situaţii reale, concrete care îi direcţionează şi spre “a face” şi nu doar de „a şti”. 

 Indiferent de tipul de evaluare, aceasta are ca scop şi ghidarea spre cele mai eficiente metode 
didactice de predare – învăţare – evaluare pentru realizarea progresului şcolar al elevului. 

 Analizând proverbul chinezesc: "Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, 
implică-mă și voi înțelege.“, ne dăm seama că experimentul reprezintă o activitate necesară în dezvoltarea 
procesului de învățământ.  

 În procesul de evaluare, proba prin experiment nu ar trebui exclusă ci îmbunătăţită pentru că 
experimentul în sine, chiar dacă este inclus ca metodă de evaluare, creşte interesul, curiozitatea şi 
creativitatea elevilor. Astfel, pornind de la exemple reale din viaţa de zi cu zi, procesul de evaluare prin 
experiment devine o provocare a elevului de a cunoaşte cum ar trebui să acţioneze în diferite situaţii, astfel 
încât viaţa lui şi a celor din jur să fie în siguranță, să îmbunătăţească modul de trăi şi să utilizeze informaţiile 
în vederea dezvoltării personale. 

 Evalurea prin experiment devine un proces lejer, plăcut, atât pentru profesor, cât şi pentru elev, fără 
investiţii financiare majore. Folosind materiale simple elevii realizează experimentele în timpul liber, 
rezultatele și concluziile acestora fiind prezentate în cadrul orelor online, experimentele devenind pentru ei 
un mod de a se afirma în faţa celorlalţi.  

 Evaluarea prin experiment provoacă elevul să folosească cunoştinţele de fizică dobândite de-a lungul 
procesului de predare – învăţare, în timp ce:  

 recunoaşte, descrie şi apoi defineşte; 
 deduce şi apoi explică; 
 este propriul ghid - deţine controlul etapelor de rezolvare; 
 este mult mai activ şi îşi asumă rezultatele obţinute; 
 este implicat datorită curiozităţii şi nu datorită notei obţinute; 
 se afirmă în propriul ritm, dezvoltâdu-şi originalitatea şi creativitatea; 
 îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare; 
toate acestea conducând la dezvoltarea educativă într-un mod propriu al elevului ceea ce îi dă 

încredere în reuşita “experimentelor” de viaţă ulterioare. 
 EXPERIMENTUL este metoda care determină elevul să gândească şi să îi dea încredere în el că 

poate rezolva şi o problemă de fizică. Încă o dată putem afirma că pentru a obţine rezultate bune în rândul 
elevilor, atât al notelor cât şi al implicării lor în activităţile didactice, este necesară includerea, într-o cât 
mai mare pondere a EXPERIMENTULUI! 

 Metodele didactice de predare – învăţate - evaluare, de multe ori aduc elevii în situaţia imposibilităţii 
de a înţelege noţiunile primite în cadrul orelor, deoarece acestea nu corespund modului lor de a percere 
informaţia, de aceea este foarte important să folosim acele metode de predare – evaluare care îi determină 
pe elevi să perceapă informaţia pe înţelesul lor, astfel încât, de ce nu, elevul să se bucure de orele online.  

 Albert Einstein afirma: “Toţi suntem genii. Dar dacă judeci un peşte după abilitatea sa de a se căţăra 
în copaci, el va trăi toată viaţa cu impresia că nu este deştept.”  

 Similar putem afirma că toţi elevii au capacitatea de a rezolva sau gândi un item, este important doar 
să îi dăm posibilitatea de a îl gândi şi rezolva prin metoda care îl caracterizeză cel mai bine: 
EXPERIMENTUL!  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. CIOLOCOIU MIRELA MARIA 

 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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Opţiunile de evaluare online 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă . Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate 
includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA LIMBA ENGLEZA, NIVEL LICEAL 

 

PROFESOR CIOLOȘ ADINA-IONELA 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAȘ” BEIUȘ 
 

Pornind de la aforismul „Drumul cel mai scurt e drumul pe care-l cunoști…” tot așa și în predarea 

online cel mai bun instrument este cel pe care îl stăpânești cel mai bine iar platforma pe care o cunoști, este 

cel mai ușor de utilizat. La nivelul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș se utilizează cu 

precădere platforma Google Classroom. Cu siguranță că explorarea altor platforme și utilizarea unor 

elemente noi necesită timp, interes și încredere de a cerceta și deschide aplicația. 

Ca și în orice evaluare și în evaluarea online este important ca profesorul să cuantifice măsura în care 

au fost însușite competențele vizate și dacă metodele de predare-învățare au fost eficiente. 

La disciplina Limba Engleză utilizez ca și metodă de evaluare online teste interactive de pe site-ul 

https://www.liveworksheets.com/. Este un site generos ca și resursă educațională conținând fișe de lucru, 

teste interactive, exerciții online de tipul: True/False, multiple choice, drag and drop, join with arrows, chiar 

și speaking exercises. Evaluarea testelor este exclusiv electronică. Obțin rezultatele elevilor la testele 

aplicate prin 2 metode: elevii deschid fișa de lucru, rezolvă exercițiile și tastează butonul „Finish”. Apoi 

elevii aleg: „Send my answers to the teacher” și introduc e-mailul cadrului didactic. Apoi cadrul didactic 

primește o notificare prin e-mail și poate verifica răspunsurile în căsuța poștală. Nu există număr limitat de 

fișe pe care elevii le pot trimite cadrului didactic dar răspunsurile se vor șterge după 30 de zile. 

O metodă mai complicată dar mai bună este să ne facem fișele noastre interactive. În această situație 

trebuie să ne înregistrăm elevii sau se pot înregistra singuri cu codul de la cadrul didactic. Fișele interactive 

sunt ușor de personalizat și permit un feedback de la profesori.  

Aplicația Google Classroom ne permite încărcarea acestor fișe interactive de pe site-ul 

https://www.liveworksheets.com/ iar după verificarea acestora se pot trece note elevilor. Pentru a încărca 

fișele interactive, copiem linkul exercițiului și în cadrul „Activitate la curs” apăsăm butonul „Creați+” după 

care selectăm tipul de material pe care dorim să-l creăm: „Temă”, „Întrebare” sau „ Material”. Putem 

introduce o limită de timp pentru rezolvarea sarcinilor de lucru și încărcarea lor pe platformă de către elevi. 

După expirarea timpului alocat elevii nu mai pot încărca materiale. Profesorul poate modifica timpii de 

rezolvare dacă se consideră că sarcina de lucru a fost dificilă sau dacă au fost probleme tehnice și elevii nu 

au putut încărca tema din motive obiective.  

Elevii pot relua testul cu acordul strict al cadrului didactic.  

Un model de test rezolvat la limba engleză în care este trecută și nota electronic:  
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Doresc ca acest material să fie un model de bună practică pentru colegii profesori de engleză dar și 

de alte discipline deoarece pe site-ul mai sus menționat veți putea găsi resurse educaționale și în limba 

română, franceză, spaniolă, italiană și multe alte limbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

*https://www.liveworksheets.com/  
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR CIOTAN PETRUTA 

 SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI JUD.DAMBOVITA  
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ELEVILOR LA DISCIPLINA EDUCAȚIE SOCIALA 

 
CIREȘ ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117, BUCUREȘTI 
 
Un obiectiv principal al disciplinei Educație socială este explorarea fenomenului creșterii atitudinilor 

și comportamentelor de drept în rândul tinerilor din România. Creșterea este un rezultat al schimbărilor de 
mentalitate socială din România de după “Revoluția” din 1989. Școala de gândire „Gimme More” (întâlnită 
în SUA) poate fi exploatată folosind metodologia de cercetare calitativă care rezultă din experiențele 
dascălului și din cercetarea ca educator. Profesorul poate contribui la dezvoltarea unor cetățeni mai 
responsabili și mai empatici, în ciuda nivelului de clasă, rasei, statutului socio-economic și a altor elemente 
care uneori afectează o problemă de bază și diferă de alegere. 

Evaluarea elevilor s-a schimbat în noul mileniu. Deși există ceva de spus pentru metodele clasice, 
gen: testul de evaluare, considerat deja ]n Occident de modă veche, noile tehnologii evoluează zilnic pentru 
a asista profesorii în această sarcină. 

Ce este evaluarea? 
Evaluarea este pur și simplu procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu elevii pe baza 

experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de 
îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare. 

Există două tipuri de bază de evaluări: 
Evaluările formative au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt folosite pentru a determina cât 

de bine învață un student. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente și oferă 
feedback critic elevilor. 

Evaluările sumative sunt uneori denumite examen final și măsoară ceea ce a învățat studentul după 
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul dvs. susține obiectivele generale de învățare ale 
cursului. 

Evident, evaluările sunt mai mult decât simple note. Când sunt semnificative și bine construite, îi 
ajută pe elevi să se pregătească pentru success, provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, a rezolva probleme și a comunica informații. 

Există o serie de practici care se pot utiliza pentru a evalua elevii cu atenție. Cea mai bună metodă va 
varia în funcție de nevoile și obiectivele de învățare. De exemplu, un test online va fi potrivirea perfectă 
dacă obiectivul este să măsoare rapid cunoștințele și competențele. Dar dacă se dorește testarea abilităților 
de elevilor, este mai bine să se utilizeze o simulare de dialog. 

Metodele cele mai comune de evaluare pentru a sprijini învățarea elevilor sunt: 
 1. Teste online 
Testele sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea sunt o modalitate excelentă de a angaja învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. Un beneficiu al testelor 
este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi randomizate, 
astfel încât chestionarul fiecărui elev este unic. 

Testele online sunt ideale pentru măsurarea rezultatelor învățării la un public larg. Deoarece fiecare 
elev susține același test, se poate compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli sau comunități. 

Un test online nerealizat poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o măsurare de bază 
a cunoștințelor existente ale unui elev.  

Cum se poate crea un test online? 
Testele online pot fi create cu ușurință folosind un set de instrumente de autor eLearning, cum ar fi 

iSpring Suite. iSpring Suite include un instrument de testare care oferă 14 tipuri de întrebări. Trebuie pur 
și simplu să alegeți șabloanele adecvate pentru a pune împreună un test pentru elevii dvs. rapid și ușor. Se 
poate îmbunătății testul oferind feedback-ul detaliat al răspunsului, adăugând diapozitive informative și 
creând căi individuale de învățare, în funcție de performanța fiecărui angajat la test. 
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2. Întrebări deschise / Eseu 
Întrebările deschise sau de tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativă. 

Îi determină pe cursanți să-și exploreze gândurile, sentimentele și opiniile, testând în același timp 
înțelegerea generală a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajează gândirea critică și este cel mai potrivit 
pentru evaluarea învățării la nivel superior. Întrebările referitoare la eseuri necesită un timp mai lung pentru 
ca elevii să gândească, să organizeze și să compună răspunsurile lor. 

Cum se poate crea o evaluare deschisă? 
Evaluările deschise sunt unul dintre tipurile de întrebări disponibile în iSpring Suite. Spre deosebire 

de multe alte tipuri de întrebări, acestea nu pot fi punctate automat la cursurile online, astfel încât instructorii 
vor trebui să-și ia timpul să le revizuiască unul câte unul. 

3. Activități de tragere și plasare 
Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arată capacitatea unui elev de a lega informații și de 

a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Se pot încorpora atât imagini, cât și text într-o 
activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este atât provocatoare, cât și 
captivantă. 

Este esențial să se utilizeze acest tip de evaluare atunci când se dorește ca elevii să poată aplica 
cunoștințele într-o situație din viața reală. 

Cum pot crea o activitate de drag-and-drop? 
iSpring Suite oferă un șablon de glisare și plasare care permite mutarea de casete de text, imagini și 

forme într-un anumit loc de pe pagină. Pentru a crea o evaluare, trebuie să se încărcarce imaginile într-un 
șablon de întrebare și apoi să se identifice pur și simplu ținta de renunțare. 
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L’évaluation en ligne – quelques exemples pratiques pour la classe de français 

 
PROFESOR CIRSTEA SILVIA, 

COLEGIUL NAȚIONAL « IENACHIȚA VACARESCU » TARGOVIȘTE 
 
La formation à distance utilise une vaste gamme d’activités d’évaluation. À l’exclusion des 

discussions, supportées depuis plus de 20 ans par les forums en ligne, la plupart de ces activités se 
déroulaient jusqu’à récemment hors Web. Les étudiants réalisaient en effet l’essentiel de leurs travaux sur 
ordinateur personnel ou sur papier, les réseaux ne servant qu’à la transmission du document ou aux 
échanges avec l’enseignant. 

 Les nombreux outils maintenant disponibles en ligne, souvent associés au Web 2.0, ont cependant 
multiplié les scénarios possibles d’activités d’évaluation en réseau, activités dont la correction est ou n’est 
pas automatisée. En fait, les activités possibles sont maintenant si nombreuses qu’il serait difficile de les 
évoquer toutes. Parmi les principales, les discussions sur Internet et les portfolios électroniques seront 
détaillées dans cet article. Mais d’autres pratiques liées à l’utilisation d’outils du Web 2.0 comme les 
blogues, ou d’autres instruments maintenant courants en ligne, comme l’audio et la vidéoconférence, y 
seront également abordées.  

Beaucoup de formateurs à distance croient que : « Nous n’apprenons jamais seuls, nous apprenons 
en interaction avec un « dispositif pédagogique ». Nous apprenons au sein d’un groupe d’apprenants ». 
Voilà pourquoi ils mettent régulièrement en place des activités liées à la discussion et à l’interaction dans 
leurs groupes. 

En matière d’évaluation, les forums servent généralement à déposer de courts travaux, comme un 
résumé de lecture, la réponse à une question ou une réflexion métacognitive. Ils sont employés pour 
l’évaluation par les pairs de ces travaux ou d’autres productions mises en réseau. Ils facilitent les 
interactions dans un travail d’équipe et l’entraide dans le groupe. Ils peuvent servir de dépôts plus 
exhaustifs, d’un ensemble de travaux, et devenir l’outil privilégié d’interaction avec l’enseignant.  

La discussion  
Particulièrement lorsque le forum est utilisé principalement pour développer les capacités 

d’interaction et d’entraide et briser l’isolement des étudiants, spécialement à distance, l’évaluation de 
l’activité repose souvent sur une mesure de la participation. Selon les cas, les critères d’évaluation tiennent 
alors compte de la pertinence et de la qualité des interventions, de leur longueur, de leur nombre ou de leur 
répartition dans le temps. L’évaluation porte à la fois sur le contenu et le niveau d’interaction.  

Le travail collaboratif  
De diverses façons, comme dans le cas ci-dessus ou la négociation ci-dessous, les forums sont des 

lieux si ce n’est de production collaborative à tout le moins de préparation et de coordination de la 
production du matériel évalué. Des forums d’équipe sont donc une façon simple pour l’évaluateur 
d’observer, beaucoup mieux qu’on ne peut généralement le faire en classe, les contributions réelles de 
chacun.  

Les jeux de rôle  
Le forum peut aussi être un support à une autre activité et c’est alors davantage la qualité des 

contributions que la participation qui est au cœur de l’évaluation. On peut proposer aux élèves de travailler 
des modèles de sujets pour l’épreuve orale soutenue lors de la passation du DELF. On peut demander aux 
élèves de s’auto et inter évaluer à partir de la grille d’évaluation disponible sur Internet. 

Les études de cas  
On peut soumettre à ses étudiants / élèves, divisés en équipe de quatre ou cinq participants par forum, 

une histoire de cas. Ils devraient, en 30 minutes et en utilisant au besoin leur manuel « effectuer une tâche 
», c’est-à-dire, par exemple, « trouver les informations révélatrices sur un pays francophone lors de sa 
présentation sommaire ». L’enseignant peut leur transmettre ensuite le corrigé de cette tâche à réaliser, 
c’est-à-dire il peut leur fournir la liste des traits révélateurs du pays qui fait l’objet de l’étude de cas. 

Les cyberportfolios 
Il me semble que l'intérêt principal du portfolio en éducation, peu importe le média, réside dans sa 

fonction spéculaire. Le portfolio fonctionne comme un miroir cognitif. Sans être généralisés, les portfolios 
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électroniques et les diverses activités d’évaluation qui peuvent y être liées sont déjà utilisés à large échelle 
dans certains établissements. Ils ont de nombreux usages, qui ne sont pas tous liés formellement à 
l’évaluation de l’apprentissage, mais ils sont généralement utilisés pour démontrer et évaluer des capacités 
d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs, pour favoriser la discussion et l’évaluation formative, mais 
également pour faciliter l’évaluation sommative de leurs contenus. 

On peut par exemple demander à des élèves de terminale de rédiger des CV normalisés Europass 
comme réponse à une offre d’emploi, CV que l’élève va autoévaluer, en interaction avec l’enseignant, le 
tout étant précédé d’une grille d’évaluation mise en ligne pour permettre à l’élève de mieux réfléchir aux 
habiletés qu’il doit développer. 

 Les cartes heuristiques 
Les cartes heuristiques ou conceptuelles sont un autre groupe d’applications qui peuvent maintenant 

être utilisées directement en ligne et donc y servir à divers exercices évalués. De même, les logiciels de 
cartes conceptuelles peuvent être utilisés pour évaluer la capacité à résoudre des problèmes. Un bel exemple 
d’utilisation de la carte heuristique ou mentale sont les activités proposées par le site 
https://www.europeanfilmfactory.eu/, présenté récemment lors d’un webinaire organisé par L’Institut 
Français de Bucarest.  

Les questionnaires automatisés 
Si les évaluations entièrement en ligne ne se limitent pas aux questionnaires, ceux-ci ne sont pas non 

plus circonscrits aux QCM. Par ailleurs, les fonctionnalités que l’informatisation ajoute à ces outils en font 
des formes d’évaluation substantiellement différentes des tests et examens traditionnels. L’acronyme QCM 
est en fait utilisé pour des questionnaires divers. Les réponses peuvent effectivement être à choix multiples 
(avec réponse unique ou non), binaires (vrai/faux, oui/non, etc.) ou unique, prendre la forme de réponses à 
classer, à associer, à exclure, à placer sur une image, de grilles et de mots-croisés, de dictées, de brèves 
réponses ouvertes, etc. Les questions prennent aussi de multiples formes. Il peut s’agir d’une question à 
trous, d’un énoncé ou d’un texte long, d’une image ou d’un graphique et, de plus en plus couramment, 
d’une animation, d’un fichier sonore ou d’une vidéo.  

La rétroaction est une constituante importante de l’évaluation. Si la technologie permet de 
l’industrialiser, par exemple d’envoyer le même courriel dans un format individualisé à tous les étudiants, 
elle permet aussi de fournir plus facilement une rétroaction rapide et de l’adapter beaucoup mieux à chaque 
élève.  

Les évaluateurs sont maintenant nombreux à évaluer directement les travaux en version électronique, 
en utilisant soit les fonctions de commentaires du logiciel d’origine, soit un outil spécialisé. Sans doute 
conscients du fait que les élèves ne prêtent pas nécessairement attention à la rétroaction qu’ils reçoivent et 
qu’il faut donc mettre en place des moyens pour capter leur intérêt, certains expérimentent avec des 
rétroactions plus visuelles ou plus multimédias. Plusieurs applications permettent d’annoter un travail, 
même textuellement, en ajoutant à l’intérêt visuel. C’est le cas d’outils qui offrent la possibilité d’ajouter 
des commentaires sous forme de papillons adhésifs ou d’illustrations ou des mots d’encouragement. 
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EVALUAREA LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
PROF. CIUPA MARIUS 

 
 Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. 
Evaluarea, înţeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, este o etapă necesară ce 
se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice, ca o posibilitate de validare a "justeţei secvenţelor 
educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare şi intervenţie asupra 
conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale". 

 Evaluarea, în activitatea de educaţie fizică, reprezintă "un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale". 
Dar evaluarea nu trebuie înţeleasă şi tratată numai ca pe o modalitate de control sau ca formă de măsurare 
obiectivă a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor motrice ci şi ca o strategie în formarea motivaţiei 
pentru practicarea exerciţiilor fizice.  

 Obiectul activităţii de evaluare în educaţia fizică şi sport îl constituie:  
-Planul de învăţământ;  
-Programa şcolară;  
-Activitatea didactică de predare realizată de profesor;  
-Activitatea de învăţare realizată de elevi;  
-Contribuţia educaţiei fizice la educaţia tinerei generaţii;  
-Procesul de schimbare al comportamentului elevilor. 
 Pentru realizarea unei evaluări obiective, ţinând cont de etapele şcolare şi conţinuturile de învăţare, 

s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe şi norme de control 
Functiile evaluarii. 
-Funcția de constatare dacă o activitate s-a desfăsurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 
 Funcția de informare a societătii, asupra stadiului si evolutiei pregătirii diferitelor esaloane de 

subiecți. 
 Funcția de diagnosticare a cauzelor care au condus - eventual - la o eficiență necorespunzatoare a 

acțiunilor. 
Funcția de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor și de sugestii privind optimizarea 

procesului instructiv-educativ. 
Funcția de decizie asupra pozitiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al 

pregătirii sale. 
Funcția pedagogică, în perspectiva subiectului si conducătorului procesului instructiv-educativ, 

pentru a sti ce au făcut si ce au realizat. 
Formele evaluarii 
Evaluarea predictivă (inițială) - se realizează pentru elevii si clasele începutului de ciclu sau la 

clasele unde profesorul predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, 
care să-i permită cunoasterea posibilităților colectivului de elevi. Evaluarea didactică iniţială, are ca 
obiective stabilirea valorii de moment şi constatarea aptitudinilor elevilor Această formă de evaluare se 
poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de 
rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii 
planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr si durata 
unităților de învatare, a mijloacelor de acționare si a nivelului de exigențe), care poate modifica scara de 
notare a elevilor stabilită inițial de profesor. 

 Evaluarea continua(curentă) - se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de 
instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept 
scop cunoasterea gradului de însusire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a 
realizat un grupaj de lectii, când si după caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluării curente si 
valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor 
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si sistemelor de activităti din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventă, 
indisciplină sau lipsa de echipament. 

 Evaluarea sumativă(finală) - se utilizează la probele de control care necesită o perioada mai lungă 
de pregătire și cu un grad ridicat de dificultate și care au fost stabilite la începutul anului școlar. Se 
finalizează de regulă cu notarea elevilor. 

Evaluarea procesului instructive-educativ în educaţie fizică şi sport poate fi influenţată negativ: fie 
de tendinţele de subiectivitate, determinate de incapacitatea profesorilor de a evalua real posibilităţile 
elevilor, mai ales în perioada de început a activităţii didactice, fie de neabordarea celor mai eficiente şi 
stimulative metode de evaluare a elevilor, fie de folosirea unei singure modalităţi de evaluare a procesului 
instructive-educativ. S-a constatat că evaluarea şcolară, este influenţată de o serie de factori perturbatori, 
care denaturează aprecierea reală a elevilor, ceea ce are consecinţe negative atât asupra personalităţii 
profesorului, cât şi asupra personalităţii elevilor. 

În concluzie evaluarea este un act necesar şi obligatoriu în conducerea unui proces cu obiective 
precise care realizează cunoaşterea subiecţilor, a rezultatelor acestora, a progresului realizat în direcţia 
obiectivelor propuse. Pentru o evaluare cât mai fidelă a procesului instructiv-educativ în educație fizică și 
sport profesorul trebuie să educe capacitate de auoevaluare a elevilor. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
AUTOR: CIUPERCA MONICA 

 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

  
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
CIURBE ELVIRA 

 
Educația timpurie asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, 

conform ritmului şi nevoilor sale. Educaţia oferită trebuie să asigure stimularea diferențiată a copiilor, 
vizând dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are în vedere atingerea 
următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii (de la naştere la 6/7 ani):  

• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi 
de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 
cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si 
experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare. 

• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini 
de sine pozitive. 

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare 
acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

 Conform Legii Educației Naționale (Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare), 
Curriculumul național pentru educația timpurie este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și 
socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare. 

 A doua jumătate a semestrului al doilea al anului școlar 2019-2020 a adus cu sine elemente de noutate 
și o adevărată provocare pentru întregul sistem de învățământ. În acest context, cadrele didactice din 
învățământul preșcolar au fost nevoite să identifice soluții pentru continuarea comunicării cu copiii și 
părinții acestora, în vederea continuării învățării la distanță, cu elemente online, date fiind efectele 
pandemiei de Covid-19. 

 Modul în care a fost continuat procesul de predare-învățare-evaluare necesită o analiză amănunțită 
și individualizată cu referire la parcurgerea Curriculumului pentru educație timpurie, care se impune să fie 
realizată de fiecare educatoare/echipă de educatoare pentru propria grupă și fiecare copil, cu scopul de a 
reflecta, planifica și proiecta demersal curricular al anului 2020-2021. 

 Nivelul preșcolar promovează evaluarea continua, având la bază comportamentele. Se recomandă 
organizarea evaluării inițiale pentru o perioadă care poate depăși cele două săptămâni allocate prin tradiție 
la începutul anului școlar pentru realizarea unei evaluări inițiale temeinice și realizarea planificării pe baza 
rezultatelor.  

 De asemenea se recomandă ca evaluarea inițială să se realizeze pe baza Fișei de apreciere a 
progresului care va fi completată la momentul septembrie 2020 pentru fiecare copil urmărind gradul de 
achiziție pentru fiecare item comportamental (comportament atins; în dezvoltare; care necesită sprijin). 

 Evaluarea inițială va asigura o radiografie a copilului, iar cu ajutorul Fișei de apreciere a progresului, 
educatoarea va întocmi caracterizarea grupei, definind comportamentele pe care le va aborda prioritar, 
realizând un demers diferențiat și individualizat. 

 Evaluarea inițială joacă un rol important pentru a informa părinții în susținerea și stimularea 
dezvoltării copilului.  

 Atât în cazul evaluării inițiale, cât și al evaluării continue și summative, se recomandă renunțarea la 
fișele de lucru. Evaluarea inițială se va realiza sub forma unor sarcini de lucru sau aplicații în cadrul unor 
activități diverse, care să vizeze toate domeniile de dezvoltare, pe baza observării, atât în format față în față, 
cât și la distanță. 

 Indiferent de performanțele cadrului tehnic, de abilitățile profesorilor, de gradul de adaptare a 
conținuturilor la noul context, procesul de predare, învățare, evaluare este diminuat, pierde din consistență, 
calitate, naturalitate.  

Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru didactic, 
informatician, inginer de sistem, manager școlar, performativitatea rețelei de comunicare etc. și nu un 
atribut exclusiv al profesorului; 
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”METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE” 

 
PROF. CLIM MIHAELA ECATERINA 

G.P.P. ”STELUȚELE MARII” CONSTANȚA 
 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe copii şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să 
conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează 
propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea 
activităților, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.  

Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a comportamentului 
preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea curentă a comportamentului copiilor, 
întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. sunt completate de teste de diagnostic, fişe de 
evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, de 
aptitudini, formative, fişe individuale de progres, probe pentru evaluarea originalităţii şi creativităţii, 
elaborări şi eşantionări de proiecte. 

În ultima perioadă s-au făcut diverse eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul măsurării 
şi aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare 
audio,ş.a. Educatoarele sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de diagnostic, acestea fiind utile 
pentru depistarea greşelilor copiilor şi pentru analizarea şi explicarea lor. Dealtfel, este încurajată şi 
„evaluarea complementară” prin utilizarea unor mari varietăţi de strategii alternative, destinate evaluării 
calitative. 

Menţionez câteva dintre aceste metode, întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: observarea 
sistematică a comportamentului copilului; fişa de evaluare individuală, investigaţia; studiul de caz; 
evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Fişa de evaluare este completată de educatoare, care înregistrează date factuale despre evenimentele 
cele mai importante pe care le identifică în comportamentul copiilor (anumite fapte, probleme de 
comportament, aptitudini deosebite ale preşcolarului în anumite domenii). Pe lângă aceste date se adaugă 
interpretările educatoarei în legătură cu cele observate. Un dezavantaj major al fişelor de evaluare este 
faptul că implică foarte mult timp şi are grad redus de obiectivitate. În realizarea fişelor de evaluare, 
educatoarea poate utiliza următoarele tehnici de înregistrare a datelor: înregistrări factuale şi înregistrările 
narative (de tip jurnal). 

Înregistrările narative sau de tip jurnal sunt aprecieri, impresii asupra activităţilor individuale sau 
de grup care prezintă aspecte reuşite sau mai puţin reuşite şi se fac la sfârşitul zilei. 

Fişa de evaluare este un formular pe care sunt formulate sarcini ce urmează a fi rezolvate de 
preşcolari, în timpul activităţii, de regulă după predarea unei secvenţe de conţinut. În aceste condiţii, fişa 
de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului de către educatoare, pe baza căruia poate 
face precizări şi completări, noi exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat. În funcţie de 
complexitatea conţinutului predat, se pot aplica fişe de evaluare pe domenii experienţiale (pot evalua 
cunoştinţele copiilor dintr-un singur domeniu de cunoaştere), pot fi interdisciplinare sau transdisciplinare. 
Fişa de evaluare are un pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de 
testul de evaluare care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea preşcolarilor. Aceasta mai poate 
fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii 
copilului, în această situaţie evaluarea având un rol sumativ. 

Investigaţia oferă copilului posibilitatea de a aplica într-un mod original şi creativ cunoştinţele 
însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unei activităţi sau pe o perioadă mai îndelungată. Investigaţia 
solicită copilul la îndeplinirea unei sarcini de lucru, prin care poate pune în practică şi demonstra 
cunoştinţele şi capacităţile sale. Această metodă presupune definirea unei sarcini de lucru, cu întrebări 
precise şi înţelegerea sarcinilor de către preşcolari şi promovează interrelaţiile în grup şi deprinderile de 
comunicare, stimulează iniţiativa copiilor pentru luarea deciziilor. Prin utilizarea investigaţiei se poate 
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realiza o acumulare de cunoştinţe, se exersează anumite abilităţi de investigare a fenomenelor, se evaluează 
capacităţile, competenţele copiilor de a realiza asemenea demersuri. Ca metodă de evaluare, investigaţia 
aduce în prim plan potenţialul creativ al preşcolarilor, punându-se accent pe iniţiativă, cooperare, 
comunicativitate, flexibilitatea gândirii, capacitatea de argumentare şi de rezolvare a situaţiilor problemă. 

Prin utilizarea studiului de caz, educatoarea deprinde preşcolarii de mici să observe şi să analizeze 
situaţiile sau fenomenele supuse atenţiei, să asculte şi să accepte schimbul de opinii, să participe activ la 
analiza unei situaţii problemă. Prezentat sub forma unei povestiri, a unei întâmplări reale ( sau aparent 
reale), cazul supus analizei şi dezbaterii determină copiii să se manifeste critic faţă de o situaţie dată. A-i 
învăţa pe copii să gândească critic înseamnă a-i învăţa să gândească democratic, ceea ce-i va face să caute 
soluţii multiple la situaţiile variate în care se vor găsi, formându-şi o viziune mai largă despre realitate. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi variate 
cunoştinţele acumulate anterior. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizată în diferite situaţii: la 
sfârşitul unor activităţi frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul 
activităţilor liber alese şi la activitatea opţională, dacă se desfăşoară la grupă. Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic îşi 
alege o meserie”„La fermă”, „ Cine ştie, câştigă!”, „ Cu matematica în lumea poveştilor”, „ Hai la şcoală”, 
”Alfabetul”, „Vreau să ştiu” pun copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferite 
domenii de cunoaştere ( DŞ, DLC, DEC, DOS ). Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite 
caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele 
sunt confirmate sau infirmate imediat,există posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel 
diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii tuturor copiilor . Dezavantajul acestei metode constă în 
faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita preşcolarului. 
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 METODELE DE EVALUARE ONLINE- KAHOOT!, PADLET, WITHBOARD 

 
 PROF. GABRIELA MARUSIA COBEL 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COȘBUC”, SIHETU MARMAȚIEI, 
MARAMUREȘ 

 
 Cum competențele digitale ale cadrelor didactice devin o necessitate, acestea trebuie construite și 

permanent actualizate astfel încât să servească scopului învățării personalizate a elevilor. Prin urmare, 
tinerii trebuie să dezvolte fluență digitală și abilități de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) 
încă de la o vârstă fragedă, în societatea modernă.” Ca urmare, competențele digitale ale cadrelor didactice 
sunt esențiale în a obișnui copiii și tinerii cu mediul în care vor trăi în viitor. Astfel, metodelede evaluare 
pe care le folosesc, nu numai în această perioadă dificilă și zbuciumată prin care trecem, au făcut să ne 
ușureze munca și să fie plăcute de elevi. Metodele de evaluare online pe care le-am folosit au fost: Kahoot!, 
Padlet și Witheboard 

 1. Kahoot! 
Aplicația Kahoot! este una dintre aplicațiile pe care le folosesc cu succes în activitatea cu elevii, la 

două discipline de studiu (chimie și fizică), în orice moment al activității: în etapa de predare, la 
recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă, 
prin înlocuirea activității tradiționale de teste scrise/lucrări scrise.  

Pentru crearea unui cont se accesează pagina https://kahoot.com/welcomeback/ și opțiunea Sign up, 
unde se vor înregistra datele personale, alegând utilizarea ca profesor (Teacher). Pentru crearea unui test se 
alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se 
trece la scrierea întrebărilor corespunzătoare testului, apăsând pentru fiecare întrebare nouă, opțiunea Add 
question 

 

 
Pagina testelor create cu platforma Kahoot! 

 
 2. Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un 

subiect comun pe un „avizier”, perete virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii 
publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi/sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni 
de brainstorming, a posta adrese de internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată, 
experimente. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului. Deci Padlet, în cuvinte 
simple  este o platformă unde profesorii pot crea clase, discuta şi adăuga imagini sau filme. Trebuie creat 
un cont pe această platformă, https://ro.padlet.com/dashboard, și completate toate cerințele. Exemple de 
Padlet: https://padlet.com/cobel_gabriela/cnrsw9cshjyc, https://padlet.com/cobel_gabriela/nz9q4ouli40h  
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Exemple de Padlet-uri construite 

3. Tabla virtuală Witheboard.fi  
Whiteboard.fi este un instrument simplu care poate fi utilizat instantaneu. Acest instrument te ajută 

foarte mult în interacțiunea cu elevii tăi. Nu necesită creare de conturi sau înregistrare, îți permite accesul 
instant și funcționează pe orice gadget sau portal. Whiteboard.fi este un instrument de evaluare formativă 
instant pentru clasa dumneavoastră oferindu-vă feedback în direct și o privire de ansamblu imediată asupra 
elevilor. Și este un instrument gratuit! Trebuie doar să intri pe site-ul https://whiteboard.fi/. După 
configurarea clasei se trimite linkul generat, elevilor. 

 
Pagină cu imaginea instrumentului Witheboard.fi 

Profesorul după ce a desenat, inserat sau scris informația poate transmite elevilor printr-o singură 
apăsare a butonului Push witheboard to students. Elevii vizualizează informația sau ce ai scris/desenat 
selectând secțiunea My teachers witheboard. 

 
Pagini cu întrebarea trimisă de profesor și răspunsul elevilor 

 Metodele de evaluare online, Kahoot!, Padlet, Withboard, au fost primite cu entuziasm de elevi, mai 
ales că unele puteau fi accesate și rezolvate în ritm propriu și reprezentau noutăți față de metodele 
tradiționale. 

Datorită interesului mare al elevilor de a folosi aceste metode de evaluare, am creat peste 25 de teste 
care au fost rezolvate/jucate de peste 200 ori fiind implicați un număr de aproximativ, 2000 elevi. Testele 
puteau fi reluate la fixarea cunoștințelor.  

 Aceste instrumente permit profesorilor să împărtășească cele mai bune idei cu alți profesori, putând 
fi împărtășite. 

 Se îmbunătățesc abilitățile digitale și limba engleză atât pentru profesor cât și pentru elev. 
Folosirea tehnologiei are avantajele: Flexibilitate, Predarea cu elemente suport digitale, Se pot folosi 

sesiuni educaționale înregistrare, Poți da elevilor proiecte de grup în mediul virtual.  
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UTILIZAREA APLICAȚIEI STUDENT SOCRATIVE ÎN PROCESUL DE 

PREDARE – EVALUARE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR COBIANU CRISTINA, 
ȘCOALA GIMANAZIALĂ CORESI TÂRGOVIȘTE 

 
 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora.  
FUNCȚIILE EVALUARII: 
 Funcțiile evaluării: Constatativă  
Pentru profesor: Indicator de bază al gradului de optimizare a predării și învățării 
Pentru elev: Aprecierea nivelului de pregătire atins și raportarea cerințelor profesorului 
 Funcțiile evaluării: Diagnostică 
Pentru profesor: Evidenţierea și interpretarea lacunelor existente în pregătirea elevilor; identificarea 

cauzelor 
Pentru elev: Interpretarea rezultatelor în termenii capacităților proprii și optimizarea autoevaluarii. 
 Funcțiile evaluării: Prognostică 
Pentru profesor: Anticiparea progresiei elevilor; reconsiderarea strategiilor didactice. 
Pentru elev: Evaluarea şanselor și optimizarea stilului de muncă, dozarea efortului. 
 Funcțiile evaluării: Motivațională 
Pentru profesor: Organizarea în funcție de performanţele elevilor. 
Pentru elev: Stimularea sau diminuarea efortului în funcție de dinamica rezultatelor. 
 Aplicația SOCRATIVE poate fi folosită la elaborarea și administrarea unor instrumente de evaluare 

pentru orice disciplină care permite aplicarea testelor grilă, prezentând următoarele avantaje:  
• Crearea cu ușurință a unui test ce poate conține itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală 

sau itemi cu răspuns scurt.  
• Rezolvarea testului se poate face utilizând dispozitive IT diferite (PC, Laptop, Tabletă, Telefon 

mobil) cu condiția accesului și conectării la INTERNET ). 
•  Rezolvarea testului se poate face în sala de clasă, acasă, în parc, la bibliotecă, în „plaja” orară 

propusă de profesor, prin conectarea acestora la aplicația STUDENT SOCRATIVE și introducerea codului 
transmis.  

•  O dată creat, testul poate fi accesat de oriunde, oricând și de câte ori propune profesorul.  
• Rapoartele generate îi sugerează profesorului un plan de remediere, de intervenție în vederea 

creșterii randamentului școlar.  
• Rezolvarea testului se păstrează pe serverul unde este aplicația SOCRATVE, (nu în memoria PC 

sau laptopului, tabletei sau telefonului) putând fi vizualizată de elev sau de părinte oricând.  
Pasul 1:Crearea unui cont de tipul nume@gmail.com  
Pasul 2: Crearea un cont (free) de profesor utilizând un browser (ex. Google Chrome) 
Completăm datele cerute, apoi apăsăm butonul SUMIT(trimite), având ca efect, asocierea unui COD 

de identificare (Room: ANCYDZUB8), COD pe care îl transmitem elevilor pentru al introduce în aplicația 
STUDENT SOCRATIVE, în vederea asocierii acestora la clasa virtuală. 

Pasul 3: Crearea testului utilizând tipuri de itemi diferiți, selectând butonul Create Quiz din meniul 
Manage Quizzes, îi dăm un nume testului (ex:Test AutoCAD Nr. 2). 

 Edităm testul folosind itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt, itemi cu alegere duală, apoi 
îl salvăm. Testul va primi un cod (ex. SOC-20291513) pe care îl utilizăm atunci când dorim să îl importăm. 

Pasul 4: Aplicăm testul respectând succesiunea de activități de mai jos:  
 Comunicăm elevilor că în data de zz ll aaaa, la ora xx yy, urmează să se conecteze pe un 

echipament/divice IT (PC, Laptop, Tabletă, Telefon cu Windows/Android), să introducă codul (Room: 
ANCYDZUB8) în aplicația STUDENT SOCRATIVE, să apese butonul JOIN, să introducă apoi numele și 
prenumele, după care apasă butonul DONE. (Menționez faptul că la data de zz ll aaaa, la ora xx yy elevii 
pot fi în sala de clasă, acasă, în autobuz…, dar să aibă acces la INTERNET) 
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 Din meniul DASHBOARD, la data și ora stabilită pentru aplicarea testului, apăsăm butonul 
START A QUIZ, apoi selectăm testul ce urmează a fi dat elevilor, îl perosnalizăm (să apară numele 
elevului, întrebările să fie în ordine diferita de la elev la elev, răspunsurile să apară în ordine diferită de la 
intrebare la întrebare, să apară răspunsul corect după ce elevul a bifat răspunsul la întrebare) și apoi apăsăm 
butomul START 

 Profesorul, accesând butonul LIVE REZULTS, urmărește pe conectarea elevilor și progresul 
rezolvării testului de către aceștia (daca testul se aplică în clasa/laborator și există un videoproiector 
progresul și rezultatele se pot vedea pe un ecran în timp real. După terminarea timpului anunțat pentru test, 
profesorul apasă butonul FINISH. 

 Din meniul MANAGE QUIZZES apăsăm butonul REPORT, având ca efect apariția unei ferestre de 
unde selectăm testul pentru care dorim raportul, apoi modul în care să apară raportul, pe clasă, individual, 
sau pe clasă, putem să trimitem raportul pe mail, să salvăm raportul în memoria externă a calculatorului, să 
analizăm modul în care au răspuns elevii la fiecare întrbare, putând stabili un plan de remediere în vederea 
creșterii randamentului școlar. 

Avantajele utilizării aplicației în lecţii: 
 Pentru profesori: 
 Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 
 Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 
 Dezvoltarea creativității în proiectare. 
 Pentru elevi: 
 Îmbunătățirea abilităților digitale; 
 Dezvoltarea autocontrolului; 
 Dezvoltarea încrederii de sine. 
Am aplicat aceasta alplcație cu succes la clasa I. Atașez un model de test. 
NUMERE NATURALE 0-10 
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EVALUAREA ONLINE  

O PROVOCARE A SISTEMULUI DE INVATAMANT 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR CODEA MIHAELA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA SINGIDAVA CUGIR 

 
 Evaluarea online, un subiect delicat, care ne da batai de cap multora dintre noi.Însa nu trebuie ignorat 

faptul că pentru oricare dintre formele de evaluare, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

De exemplu la clasele primare pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea 
video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul 
să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Metoda 
proiectului este accesibila tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare si presupune o abordare 
interdisciplinara a unui subiect, bine stabilit in raport cu cerintele programei. Este o forma de evaluare 
motivanta pentru elevi, chiar daca volumul de munca este sporit si necesita cercetare continua. Elevii pot 
fi apreciati pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare si/sau pentru produsul realizat. 

 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
• teme colaborative; 
• dezbateri; 
• portofolii; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor 

Ca un punct minus al evaluarii online este faptul că, cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută 
instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, 
deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei 
acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. COJOCARU ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMIȘOARA 
 
În contextul realității sociale actuale, școala se vede nevoită să-și continuie activitatea online. Este 

firesc să se adapteze toate metodele, tehnicile, instrumentele de predare și evaluare. Cadrele didactice și-au 
îmbogățit bagajul de cunoștințe de specialitate, învață lucruri noi pentru a putea oferi copiilor condiții cât 
mai facile pentru învățare.  

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor și profesorilor 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Există numeroase platforme și aplicații online care permit evaluarea elevilor: Kahoot, Wordwall, 
Google Classroom, Google Forms, ASQ, etc. 

Poate fi făcută evaluarea orală în cadrul lecțiilor desfășurate în sistem videoconferință pe ZOOM, 
MEET sau alte platforme. Poate fi făcută evaluare curentă la nivelul fiecărei lecții cu ajutorul tablelor 
interactive pe care copiii pot scrie: Google Jamboard, Miro, whiteboard.fi, app.com, unnamed board, etc. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Această aplicație permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii 
de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și 
pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice 
dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. Aplicația este disponibilă gratuit online 
și presupune existența unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii 
se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la 
joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi 
selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; 
el decide când începe jocul și când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate 
într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o 
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consideră corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra 
cunoștințelor lor. 

Acest instrument Web 2.0 se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi 
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități 3 de evaluare formativă), 
exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi 
utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. Aplicația 
Kahoot este foarte bine primită de elevi. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezentări grafice). Aceasta are zone dedicate profesorilor, elevilor și 
părinților. Aceștia pot interacționa și au posibilitatea de a oferi feedback prin postarea de comentarii la 
produsele de activitate. Odată finalizate, poveștile pot fi făcute publice sau pot fi vizualizate doar de grupul 
de prieteni. Profesorii pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot vizualiza 
materialele realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot invita părinții să vadă poveștile realizate de 
propriii copii. Părinţii nu au acces decât la materialele realizate de copiii lor, nefiind permis accesul la 
materialele celorlalți elevi (decât dacă acestea sunt postate în zona publică). Elevii creează mini-cărticele 
de povești pornind de la modele oferite de platformă și desene disponibile online; rezolvă teme trasate de 
profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) propuse de administratori. De obicei, acestea sunt 
lunare și constau în scrierea unor povești având o tematică dată. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. COLAN LIVIU CRISTIAN 

SCOALA GIMAZIALA NR.27 “ANATOL GHERMANSCHI” BRASOV 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată. Invățământul online deschide 
posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, reprezintă o formă de învățare la 
distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, 
traditional,”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de 
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este 
închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor: 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-un mod interactiv în rezolvarea testului. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
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 Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Aceste metode:  
• permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina.  
• se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă.  

• unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă.  

• elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare.  
•favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși 

informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
 

841



 
EVALUAREA ONLINE – METODE, TEHNICI, STRATEGII ȘI 

INSTRUMENTE 
 

 COLEȘ ELENA-RAMONA, INVAȚATOR 
 LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PERIȘORU,  

JUDEȚUL CALARAȘI 
 
„Școala online” sau „școala de acasă cum mai este denumită, implică eforturi atât din partea 

profesorilor cât și din partea elevilor și în egală măsură a părinților, aceștia devenind mai mult decât 
indispensabili unii față de ceilalți. Tot efortul pot spune că se împarte în mod egal celor trei parteneri 
educaționali: profesor – elev – părinte. Este de la sine înțeles faptul că, elevii claselor primare, dar cu atât 
mai mult preșcolarii, au nevoie de ajutorul părinților pentru a se conecta la platforme educaționale, ori 
pentru a încărca temele, de exemplu. Astfel, întregul proces didactic, dar mai cu seamă feedback-ul, depinde 
pot spune de elevi și părinți.  

În cele ce urmează voi trece succint prin ceea ce însemană evaluarea, dar mai cu seamă evaluarea în 
mediul online. Evaluarea reprezintă latura procesului de învățământ ce presupune colectarea, prelucrarea și 
interpretarea informațiilor despre randamentul școlar.  

Evaluarea modernă prin medode și strategii interactive este o evaluare formativă, axată pe proces. Se 
poate spune că, toate principiile evaluării la clasă funcționează perfect și în mediul educațional online, însă 
folosind mijloace și instrumente diferite. Dacă la școală mulți înclină balanța către evaluarea scrisă, în 
mediul online este cu totul diferit.  

Pentru evaluarea elevilor online putem utiliza Google Forms, instrument disponibil în cadrul 
Platformei G-suite, care ne permite realizarea unor teste de evaluare cu diverși itemi (cu alegere mutiplă, 
adevărat/fals, text lacunar, asociere, încărcare de documente). Utilizând acest instrument, putem programa 
ora publicării testului, trimiterea unui singur răspuns de către elev, stabilirea unui punctaj pentru fiecare 
răspuns corect, progresul de rezolvare în cadrul testului precum și rezultatul final(nota). 

 În cadrul testelor construite în Google Forms putem introduce imagini, materiale audio-video, grafice 
și hărți.  

 Deoarece aceste teste au în spate niște formulare, cadrul didactic primește, centralizat răspunsurile 
din partea elevilor și, grafice ale rezultatelor(atât individuale) cât și de grup, pentru total,pentru fiecare item 
în parte, pentru fiecare întrebare în parte. 

 Marele avantaj al evaluării cu ajutorul Google Forms este că poate fi utilizată în cadrul platformelor 
școlilor iar rezultatele înregistrate în catalogul digital al acestora. 

 O altă metodă de evaluare a actvității online a elevilor este prin intermediul temelor (assignements) 
disponibile în platforma Google Classroom. Aceste teme pot fi de mai multe tipuri și pot avea ca 
instrumente formulare, întrebări, eseuri, proiecte, capturi de ecran, tabele, imagini sau alte documente în 
format digital. Aceste teme pot fi programate în clasa virtuală, se pot stabili bareme de corectare precum și 
termeni limită de predare. 

 Evaluarea prin intermediul fișelor de lucru pe site-ul Canva(https://www.canva.com/ ) unde cadrelor 
didactice le sunt puse la dispoziție modele de fișe predefinite, grupate pe domenii de învățare. Fișele 
realizate pe această platformă pot fi descărcate sau pot fi trimise elevilor sub formă de adresă (chiar 
incorporate pe platformele școlilor).  

 Se recomandă realizarea unor fișe diferențiate de lucru, în funcție de capacitățile elevilor și de nivelul 
de cunoștințe al acestora.  

 Astfel putem avea următoarea clasificare a fișelor de lucru digitale: 
- cu sarcini simple (de nivel reproductiv) - Sarcini și întrebări de tipul: “Rezolvați”, “ Calculați”, “ 

Subliniați”, “Completați”, “Dați exemple”, “Numiți”(exemplu: https://forms.gle/k1EtTDP8kDrCjGQt8 ); 
- cu sarcini având un nivel mediu de dificultate, care vin în completarea sarcinilor de lucru și a 

exercițiilor din manual - Sarcini și întrebări de tipul: “Identificați relația dintre...”, “Pe baza următorului 
grafic/ următoarei hărți, calculați/ ierarhizați/ordonați”, 

“Analizați textul și clasificați termenii”(exemplu: https://forms.gle/DYSfE553H2df1eqFA ); 
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- cu sarcini având un nivel ridicat de dificultate, destinate elevilor capabili să identifice și discearnă 
informația cu ajutor minim din partea cadrului didactic (exemplu: https://forms.gle/DYSfE553H2df1eqFA 
). 

 Evaluarea cu ajutorul fișelor de lucru are avantajul de a fi una formativă și adaptată nivelului de 
cunoștințe/nevoilor fiecărui elev. 

 Tot pentru a avea o evaluare progresivă și sumativă se poate propune elevilor rezolvări ale unor 
sarcini de lucru distractive(joculețe didactice) bazate pe conținuturile programei școlare și pe dezvoltarea 
competențelor specifice. În acest sens, una dintre cele mai potrivite platforme de realizare a joculețelor 
didactice este Learningapps (https://learningapps.org/). Aici avem posibilitatea să realizăm de la joculețe 
de recunoaștere a elementelor, rebusuri, text lacunar, itemi cu alegere multiplă până la concursuri între 
elevi. Pe platformă sunt încărcate o serie de activități, propuse de utilizatorii acesteia (gratuit) și care pot fi 
accesate nelimitat. Adresele acestora pot fi copiate și introduse în platforma școlii, în clasa virtuală, fie sub 
formă de temă, fie sub formă de test (prin solicitarea unei capturi de ecran cu rezultatul final obținut în 
urma terminării joculețului didactic). 

 O platformă deosebită, în ceea ce privește evaluarea, este ASQ (https://app.asq.ro/) unde se pot 
realiza teste personalizate sau se pot prelua teste realizate de alte cadre didactice. Avantajul acestei 
platforme este că rezultatele elevilor sunt înregistrate în contul fiecăruia,împreună cu timpul de rezolvare 
și detalierea rezolvării fiecărui item. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR COMAN DANIELA - ALEXANDRA  

ŞCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL”  
LOCALITATEA PUCIOASA 

JUDEȚUL DAMBOVIȚA 
 
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și capacitatea 
de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte.  

Multe variabile, puține constante, totuși, unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este 
pasiunea copiilor noștri pentru mediul online, insistența cu care cer să fie lăsați în compania gadget-ului lor 
preferat sau indiferența cu care resping orice argument din partea noastră. Mediul online e extrem de 
apreciat de cei mici încă de la vârste fragede, iar studiile noastre arată faptul că din ce în ce mai mulți copii 
petrec semnificativ de mult timp în fața ecranului – în medie între trei și cinci ore pe zi. 

 Pe perioada pandemiei, cadrele didactice au trecut de la lecția tradițională, cea față în față, la cea 
desfășurată în mediul online. Copiii sunt pasionați de mediul online, iubesc jocurile și filmulețele pe care 
le descoperă pe YouTube, de pildă. În această perioadă de un real folos au fost platformele și aplicațiile 
disponibile online. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici cadrele didactice pot discuta cu elevii; pot fi corectate temele și poate fi 

oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii oferite elevilor. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Cadrele didactice au încercat să creeze un context plăcut, ludic în care copiii să revadă, să aplice ceea 
ce au învățat, să-și exersează memoria, atenția, gândirea logică sau să-și folosească inteligența emoțională 
în jocuri. Conținuturile și modul de prezentare a acestora au fost adaptate stadiului gândirii, respectând 
specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și luând în considerare interesele și preferințele 
specifice vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Lecțiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra 
materiei repetate sau activităților întreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio și vizuale, 
animații cât și simulări, dar și conținut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 

Folosirea platformelor online de educație a oferit o serie de beneficii și avantaje celor mici spre 
mulțumirea părinților. Părinții au putut urmări progresul copilului, testarea și evaluarea activităților, 
preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 
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Copiii au primit feedback imediat: în timp real elevul și-a putut da seama ce greșește sau ce realizează 
corect! Învățarea a fost realizată astfel într-un mod activ ce a permis evaluări formative și sumative, 
calitative și cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

 În această perioadă, copiii noștri s-au jucat și au învățat altfel. În mod natural, această generație 
digitală a înlocuit vechile tipare de educație cu noi metode care a îmbinat studiul cu distracția. Ei nu a 
trebuit să-și facă temele și apoi să se joace, ei și-au făcut temele în timp ce s-au jucat, au învățat bucurându-
se de filmulețe interactive, de jocuri logice sau experimente inedite din care au aflat informații noi despre 
lumea înconjurătoare. 

Copiii noștri au acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și 
cu nevoile lor intelectuale și emoționale.  
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EVALUARE ONLINE 

GRUPA MARE 
 

PROF. INV. PREȘC: COMAN MARIA 
GRADINIȚA CU P.P. ,, SCUFIȚA ROȘIE” 

ALBA IULIA 
 
SAPTĂMÂNA: 08-12.06 2020 
Tema ,,La revedere, gradiniță!" 
 
Marți: 09.06.2020 
Gimnastica youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8 
1. Matematica- joc exercitiu ,,Suntem mari! Multimi/grupe formăm, știm să numărăm, probleme sa 

rezolvăm!” sau ,,Răspunde repede și bine!” (identificare cifre, numărare, rezovare de probleme). 
2. Joc distractiv ,,Pornim autocarul". https://www.youtube.com/watch?v=-zf3lDP6nuk 
3. Lucru pe fișă sau caietele speciale- Trasare pe contur cifre și forme geometrice. 
Muzica și miscare pe melodia cântecului ,,Grădinița” . 

https://www.youtube.com/watch?v=NHEPtqPQ1kk 
Alte activităti la alegere pe parcursul zilei – construcții ,,Scara cu 5/10 trepte”, ,,Blocuri cu 5/10 

etaje”, ,,Ce povești/poezii știu/am învațat la gradiniță” sau ,,Povestea mea preferată este….pentru că…”. 
Vizionare Youtube ,,Bobita si buburuza –O zi la gradinita”. 

https://www.youtube.com/watch?v=rxuGGC7RIxY 
 
Miercuri: 10.06.2020 
Activități la alegere pentru acasă cu cei mici, tema ,,La revedere, gradiniță!". Se fac în funcție de 

timpul disponibil, interesul copilului, materialele existente. 
Gimnastica youtube https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs&t=8s 
1. Pictura ,,Educatoarea mea”. 
Joc de mișcare ,,Cursa cu obstacole”. Se creează câteva obstacole peste care copilul trebuie să treacă: 

săritura, târâre prin tunel/cerc, urcare, coborâre, cățărare etc. 
Colorare/decupare/lipire ,,Scrisoare pentru doamna educatoare”. 
Muzica si miscare pe melodia cantecului ,,Rămas bun la gradinita!” 

https://www.youtube.com/watch?v=svxuev0ilRA 
2. Alte activități la alegere pe parcursul zilei - desen dupa contur și colorare ,,Urmele pașilor nostri 

prin grădiniță”. Copilul desenează conturul picioarelor și le colorează (opțional se decupează mai mulți pași 
și se pun pe covor, copilul mergând pe urmele pașilor) 

 Modelaj ,,O inimă mare/mica, pentru doamna educatoare”. 
Joc distractiv ,,De-a educatoarea si copilul”. Copilul este educatoarea si spune parintelui ce trebuie 

sa faca. Sa cante un cantecel, sa sara intr-un picior, sa zboare ca fluturele, sa rada etc. Apoi se schimba 
rolurile. 

 
JOI: 11.06.2020 
Activități la alegere pentru acasă cu cei mici, tema ,,La revedere, gradiniță!". Se fac în funcție de 

timpul disponibil, interesul copilului, materialele existente. 
Gimnastica youtube https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=1s 
1. Vizionare, discuții, convorbire ,,Școala ne asteaptă!”. Citire de imagini, formare de propozitii 

cu imaginile date (rechizitele școlarului).  
Joc de mișcare: ,,Mergi după săgeată...spre școală!”. Se decupează câteva săgeți și forma unei 

școli...se asează prin cameră săgețile către școală. 
2. Desen ,,Tablou de rămas bun!”.Vizionare/dans pe melodia cantecului ,,Vocalele”. 

https://www.youtube.com/watch?v=lk41oRTXDtE 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrxuGGC7RIxY%26fbclid%3DIwAR2D_5hXNCu8BsyHAtuQ4CDzpla48uzeSxmhQSt44a66vsoc_sxYo4Bi6eg&h=AT0b_oy25kvqqo34bj6rwPpLRUQTDeHtpf11HA7tfTgczVera5CjLJoYxx5r83GH90JnVFbhX_O5M-2xVRrLawfKZxX81YCcvc_g_iNuKHcfxC92SKUyAcDHcfE1JCpLQVcK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0vY-bJCHRdjb30l7NzVutlR9e-QvfAm5Em32wWtPn8mx4ikcR1bjvpzF6bQ3GcTZ-o5o7tTJ1MRavo2Dk95QKcDBfbxAtCnVk9xYv0RVDVMqrGpgXW9SwjHRF3p77MZyY_rrs71IkOaWX15Dlv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmndxc0i6MKs%26t%3D8s%26fbclid%3DIwAR3JyhwSGJhy07mDwEymLoVNB70EJGUi5oqHodx2SMIlIsABGBjU_GV1OWU&h=AT3gLd-i1xOo2tt_l161Pcq9n-pNpjG8C7cuXHkgxKxdoaRaDsA8dLyZSJAe_JmJcpdzQT5atG1CozOaLacFJDgyJaINVqaRSLNw1zaEtpB7wMHc00-dwpPhJI4XMkXo8thB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3S-42kasvLbE5_z5i0_7RU_RzieGjf6EzEjvRjcsjx8H9OQ7U6iOyZ8vxcYLpdvUzmL9j1H3MSDIIJaWQ26bZz_m6q1HK_7lxiXFlNuzoed_fc8L_lv3cipABnncIwiD3ToUQ8L9edQQ28jqcO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsvxuev0ilRA%26fbclid%3DIwAR0AfsxBlOrmpk_rw1vX610FI73yKvEUBQUwR71YH8GKPY1zhi3VNKDjPlc&h=AT0lcJflefJ-sqLTtCzq2rxeB5kQkaj7PNBEgxEFBWreuC92hLoR8JxEccXlHNSe1oqw0CIhhd3-ju3MwUWn3O_UNLvleoz8xEVDWA0_IateES0RZZ6AovdKKhj1KG791vCe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3S-42kasvLbE5_z5i0_7RU_RzieGjf6EzEjvRjcsjx8H9OQ7U6iOyZ8vxcYLpdvUzmL9j1H3MSDIIJaWQ26bZz_m6q1HK_7lxiXFlNuzoed_fc8L_lv3cipABnncIwiD3ToUQ8L9edQQ28jqcO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjUNBugrF1iU%26t%3D1s%26fbclid%3DIwAR1izJA9mwyAe9anVThzbYwV39Et4RXJe7a41iFby-q_lrAcI2kQBhcCCWs&h=AT0h65hjVc_-qncFx3yD3CSLxnQM4wWh2dJuAxv4WQxE_9_sH-lNfFYs-0t0IDj41S-VmW7eSV2cMoro8EMIAFDD8wrR5tsv4tbjiNDIocBAxssziWDtKD_bC3WPo7wEWbf3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1t8yhTpFbuB4BDT4BFoqtXn23V9ckRHqDe5bTT1YHLsPwyR-iRWzlousmUAXiQ1cTGixIVhcBMnGL0jszdqaTBnwLgzWv2DrJ4-Zb6mTKUGAq1p_GWJwlXC4S-VAsfQTWrQll5UJBDoaIcMjoB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlk41oRTXDtE%26fbclid%3DIwAR3IU7rzC07SyFoN_Twftwhep744U7CHjPLvib5sfkn_wlJtvHvLjqEeI1s&h=AT307SeD4U_vtUc3yc5Du_BQ6xBouroMyGthsXrXPWrB9TulVh7u6-cJr3h_pTvC6bcmLpnG_Q9MusI0oWR0dZVd0zCnbvjcmS4hbIw2C1P-PgdRWc3GYuKOTLSRZJM_fSWX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1t8yhTpFbuB4BDT4BFoqtXn23V9ckRHqDe5bTT1YHLsPwyR-iRWzlousmUAXiQ1cTGixIVhcBMnGL0jszdqaTBnwLgzWv2DrJ4-Zb6mTKUGAq1p_GWJwlXC4S-VAsfQTWrQll5UJBDoaIcMjoB


Alte activități la alegere pe parcursul zilei - antrenament grafic ,,Știu să îmi scriu numele” (se scrie 
numele copilului cu litere de tipar pe o foaie, copilul imită literele scrise), modelaj ,,Litera cu care începe 
numele meu”. 

Karaoche cantece învațate de copii- youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=VNcuDM6ToZA&list=PLiDWOoftdIrWctQwd9J8DZt_XNtJZ

wPdm 
 
VINERI: 12.06.2020 
Vacanță placută, dragi copii! O vara frumoasă, dragi părinți! Multumim pentru sprijinul acordat, 

pentru toate momentele frumoase petrecute împreună în grădiniță! Multă sănatate vă dorim și să ne revedem 
cu bine!  

Vă îmbrățisăm cu drag!  
,,La revedere, Gradiniță!” 
Gimnastica youtube https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
1. Vizionare, discuții, comentarii ,,Amintiri fermecate din grădiniță!” (fotografii din timpul 

grădiniței pe care le detineți). 
2. Joc distractiv ,,Marșul copiilor de la grădiniță”-mers cadentat, ca soldații. 
Joc de mișcare ,,Cum să joc șotron?". Cu banda adezivă se poate realiza pe covor un șotron. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WnCHTmbZUQ 
Alte activități la alegere pe parcursul zilei: joc de rol ,,De-a serbarea la final de grădiniță!”. Spectatorii 

sunt jucăriile, mama, tata, frațiorii, care vor fi asezați ca la teatru…copilul prezintă în fața lor poezii, 
cântecele (cu sau fara muzică), poate fi întrebat ce povești știe, despre doamna educatoare, colegii din grupa 
etc.  

Audiție și mișcare cântec ,,Adio, grădiniță!” https://www.youtube.com/watch?v=WIr5xSWXwZg 
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ȘCOALA ON-LINE, ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 

 
COMĂNESCU CRISTIANA 

 PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
LICEUL TEORETIC OLTENI 

 
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având, astfel, un impact negativ asupra învățării temeinice. În activitatea 
on-line am sesizat disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică, relaționare umană, monitorizarea ritmului învățării, feedback-ul pentru confirmarea achizițiilor 
,explicații pentru înțelegerea conceptelor și, în special,evaluarea . 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cele mai frecvent sunt: 

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precumWhatsapp, Facebook 
Messenger etc.; 

• apeluri telefonice/ SMS; 
Pe locurile următoare se situează: 
• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps; 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo,Easyclass etc.; 
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype.  
La acestea, se adaugă instrumente și aplicații on-line pentru activități de învățare(ex.: Kahoot, Padlet, 

Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative 
complexe. 

 Suspendarea activităților didactice față-în-faț ă a afectat în mod negativ procesul de învățare în 
general. Profesorii consideră că reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. 
Cadrele didactice descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor on-line. 

Captarea atenției elevilor și menținerea interesului pe tot parcursul întâlnirii on-line a fost o experiență 
pe care doresc să o împărtășesc în acest articol. Întrucât comunicarea părea destul de rigidă, iar explicațiile 
suplimentare pentru elevii cu dificultăți în învățare păreau plictisitoare pentru ceilalți elevi am făcut o 
evaluare a metodelor interactive utilizate la clasă, în școala tradițională și am ales să utilizez următoarele 
metode în școala on-line. Pentru activitatea de predare – învățare am ales ca metode interactive, pe lângă 
metodele de învăţare tradiţionale: expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, descrierea, 
utilizarea metodelor interactive care să sporească atenția și să ofere un feed-back pozitiv: ştiu-vreau să ştiu-
am învăţat, explozia stelară, diagrama Venn, iar pentru evaluarea activității: eseul de 5 min, studiul de caz, 
proiectul și referatul. 

I. Metode de predare - învăţare a disciplinei limba şi literatura română 
în mediul on-line 
1. Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat 
 Se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebari la 

care se aşteaptă găsirea raspunsului în lectie. 
Pentru a folosi această metodă puteţi parcurge urmatoarele etape: 
■ Cereţi-le la început elevilor să facă o listă cu tot ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată. În 

acest timp, trimiteți elevilor pe Google classroom un tabel cu urmatoarele coloane: Ştiu/Vreau să ştiu/Am 
învăţat, cum este cel de mai jos: 
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 Cereţi apoi elevilor să spună ce au scris la rubrica știu şi notaţi lucrurile cu care toată lumea este 
de acord în coloana din stanga. 

 În continuare ajutaţi-i pe elevi să formuleze întrebari despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste 
întrebări pot apărea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. 
Notaţi aceste întrebări în coloana din mijloc. 

 Cereţi-le apoi elevilor să citească textul. 
 Dupa lectura textului, reveniţi asupra întrebărilor pe care le-au formulat înainte de a citi textul şi 

pe care le-au trecut în coloana „Vreau să știu“. Vedeţi la care întrebări s-au gasit raspunsuri în text şi treceti 
aceste raspunsuri în coloana „Am învatat“. În continuare, întrebaţi-i pe elevi ce alte informatii au gasit în 
text, în legatura cu care nu au pus întrebări la început şi treceti-le şi pe acestea în ultima coloană. 

 Întoarceţi-vă apoi la întrebările care au rămas fără răspuns şi discutati cu elevii unde ar putea căuta 
ei aceste informaţii. 

În încheierea lectiei elevii revin la schema S/V/I şi decid ce au învatat din lecție. Unele dintre 
întrebările lor s-ar putea să ramână fără răspuns şi s-ar putea să apară întrebări noi. În acest caz întrebările 
pot fi folosite ca punct de plecare pentru investigaţii ulterioare . 

2.  Metoda -Diagrama Venn 

 a   
 Diagrama Venn reprezintă un organizator cognitiv format din două cercuri parţial suprapuse în care 

se reprezintă anemănările şi deosebirile dintre două aspecte, idei sau concepte. În arealul în care se suprapun 
cele două cercuri se grupează asemănările, iar în arealurile rămase libere se menţionează deosebirile dintre 
două aspecte, idei sau concepte. 

De exemplu: două opere literare, două personaje, două concepte despre spatiu, timp etc. 
 Comletarea diagramei Venn se pretează foarte bine pentru evocarea cunoştinţelor anterioare, pentru 

analiza unui conţinut utilizat în predare-învăţare, sau pentru reflecţia asupra lor. 
 Prin completarea acestui organizator grafic se dezvoltă capacitatea elevilor de a analiza, de a 

compara, de a discerne, de a evalua. În formularea sarcinii de lucru se precizează conţinutul analizat, timpul 
disponibil, forma de organizare a activitaţii şi numărul minim de elemente ce vor fi incluse în diagrama 
Venn, în funcţie de resursele de timp şi de scopul propus: reflecţie, evaluare. 

3.  Metoda “ Explozia stelară”  
 Explozia stelară este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, 

similară brainstormin-ului. Incepe în centrul concepţiei şi se împrăştie în 
afară, cu întrebări, asemenea unei explozii stelare.Cum se procedează:  

 Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai 
multe întrebări care au legătură cu ea. Un punct de plecare îl constituie cele 

de tipul: Cine? Ce?De ce? Unde? Când? Este o modalitate de stimulare a 
creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup, starbursting 

facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum 
brainstormingul dezvoltă constructia de idee pe idee. 

II. Metode de evaluare a disciplinei limba şi literatura română în mediul on-line 
4. Eseul de 5 minute 
 Folosită mai ales în cadrul disciplinelor umaniste, metoda eseului este folositoare în activitatea 

didactică, deoarece permite elevilor să-şi susţină ideile personale în legătură cu o anumită idee. Fazele 
elaborării unui eseu şi exigenţele metodologice presupuse: 

 1. Clarificarea enunţului temei de tratat: 
- înţelegerea cerinţei prin stabilirea sensului precis al problemei puse în discuţie; 
- încadrarea subiectului într-un anumit context: gândirea unui autor, epocă istorică, curent literar sau 

filosofic. 
2. Pregătirea abordării: 
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 - identificarea cunoştinţelor dobândite, posibil de fructificat în tratarea subiectului, a argumentelor 
necesare întemeierii ideilor, a exemplificărilor; 

 - stabilirea direcţiei reflecţiei personale. 
3. Stabilirea planului eseului: 
 - se întocmeşte în aşa fel încât să corespundă cerinţei de completitudine; 
 - este necesar pentru a asigura rigoare şi coerenţa redactării, precum şi pentru a evita abaterile de la 

subiect; 
 - nu trebuie conceput ca un cadru rigid, ci ca o schemă dinamică; 
 - precizează diviziunile mari ale lucrării şi ideea principală ce se dezvoltă în fiecare. 
 4. Redactarea eseului: 
 - presupune prezentarea reflecţiilor personale cu privire la subiectul tratat, raportate atunci când este 

cazul la ideile altora; 
5. Studiul de caz 
 După cum o spune denumirea, această metodă didactică presupune analiza uneisituaţii 

existente la nivel social şi care este utilă în activitatea educativă. În situaţia analizată poate fi implicat un 
personaj, o întâmplare, o replică, o situaşie existenţială etc. 

 Scopul metodei studiului de caz este de a pune elevii în situaţii problemă existente în 
viaţa reală pentru a putea găsi soluţiile corecte de rezolvare a acestor probleme. 

 Conform „Metodelor de învăţământ” a lui Ioan Cerghit există mai multe trepte de parcurs în 
prelucrarea unui caz: 

 1. Sesizarea situaţiei cazului: care presupune înţelegerea cu claritate a situaţiei existente.  
Se realizează cu ajutorul următorilor paşi: 
o identificarea cazului; 
o procurarea informaţiilor necesare 
o sistematizarea 
o analitia situaţiei de fapt 
o elaborarea nucleului probabil 
2. Stabilirea variantelor de soluţionare 
3. realizarea unor confruntări a variantelor 
 4. luarea deciziei prin susţinerea hotărârii luate. 
6. Referatul - permite o apreciere nunanţată a învăţării şi identificarea unor elemente de performanţă 

individuală a elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată. 
- doua tipuri de referate : 
a. referat de investigaţie ştiinţifică, bazată pe descrierea demersului unei activităţi desfasurate în clasă 

şi pe analiza rezultatelor obţinute 
b. referat bibliografic, bazat pe informarea documentară, bibliografică. 
7. Proiectul - metoda complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată pentru evaluarea 

sumativă.  
-subiectul este stabilit de către profesor, dar după ce se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii 

înşişi vor putea propune subiectele. 
Criterii de evaluare: validitate, elaborare şi structurare, creativitate, calitatea materialului utilizat, 
raportare la tema proiectului, documentare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘC.: COMANESCU LOREDANA CATALINA 

 GRADINIȚA CU P.N. NR. 1 CRUCEANU 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI  
 

 AUTORI: BANU HARICLEEA –  
PROFESOR PPS CSEI COM. FILIPEȘTII DE TARG  

 COMIȘEL ION - PROFESOR PPS CSEI COM. FILIPEȘTII DE TARG 
 
 Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 

în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Pentru aceasta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele „3C” caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Elevii vor fi mult mai atrași de această modalitate de lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Nu 
trebuie pierdută din vedere și natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, elevii vor dori să arate că știu 
– au învățat să facă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat - gratuit acum; pot fi corectate 

temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu). Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Vom încuraja elevii să exploreze noi modalități atractive pentru ei, ceea ce va duce la dezvoltarea 
funcțiilor cognitive, a imaginației, a dorinței de descoperire și introspecție.  

852

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_ 
rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 CONDEI ELENA MIHAELA  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 RÂȘNOV  
 
 Întreaga activitate educațională se bazează pe cunoașterea personalității copilului .Didactica modernă 

pune mare accent pe organizarea acțiunilor instructiv- educative în funcție de nevoile și potențialul copilului 
.Activitatea didactică din învățământul preșcolar este complexă și necesită forme de evaluare multiple.  

 Contextul generat de pandemia de COVID-19 a provocat o situație excepțională și pentru sistemul 
de învățământ atât din punct de vedere al predării cât si al evaluării . De pe o zi pe alta, ne-am mutat în 
mediul online, adaptându-ne activitatea noilor condiții. Însă nu este deloc ușor să organizezi activității 
online cu preșcolari și să menții viu interesul lor pe toată durata activității .Este necesară o minimă pregătire 
pentru utilizarea instrumentelor digitale, la care se adaugă valorificarea talentului pedagogic și creativitatea 
profesorului. De asemenea, trebuie să aduci cu tine, în mediul online, entuziasmul și vivacitatea, să creezi 
momente de surprindere în fața „noului“, să le trezești bucuria învățării. 
Într-adevăr, se pot realiza diverse activități în școala virtuală, preșcolari pot dobândi noi competențe și își 
pot însuși noi cunoștințe. Voi prezenta în cele ce urmează un model de planificare pentru evaluarea finală 
realizată pentru nivelul de vârstă 3-5 ani  

 
Evaluare finală – CARUSELUL AMINTIRILOR  

Domeniul/tema activității/mijloc de 
realizare /descrierea pe scurt a activității 

Material propus/ 
platforma online 
link 

Modul de 
comunicare. cu 
fam. 
(facebook, 
what’s app, 
telefon, etc) 

Feed-back de la 
părinți (număr, 
modalitate) 

DȘ I –Cei trei prieteni ( poveste creată)  
Buna dimineata  
Astăzi, Cunoșterea mediului : poveste 
creată  
Ce trebuie sa facă albinutele :  
-sa creeze o poveste folosind cuvintele : 
prieteni, soare, primavara, lalele și păsări 
călătoare ‘’  
-sa postați un video cu povestra creată 
 
 
 

Explicații  Grup Facebook  Filmulete cu 
raspunsul 
prescolarilor 

DLC+ DEC II – „Eu spun una, tu spui 
multe ,, 
Cel mai bun cântăreț  
Buna dimineața albinuțe minunate  
Astăzi ne vom juca un joc, care se 
numește ,,Eu spun una tu spui multe ,, 
Explicațiile jocului și regulile le găsiți în 
video . 
Ce trebuie să faca albinuțele :  
- Să se joace cu un membru al 
familiei jocul eu spun una tu spui multe  
- Să interpreteze un cântec care-i 
place cel mai mult  

 
Video Personal  

Grup Facebook Explicații, poze, 
video.  
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Distracție frumoasă ,albinute minunte ! 
DOS I +DPM – “Sportivii la concurs  
Buna dimineața, dragele noastre albinute 
!  
Astăzi pe lângă activitatea de educație 
fizica va propun si o activitate din cadrul 
domeniului om și societate,Asadar vom 
răspunde la ghicitorile despre 
comportamentele positive și negative ’ 
Ce trebuie sa facă albinutele : 
-să desfășoare activitatea de educație 
fizică  
-să asculte cu atenție videoul ,,Ghicitorile 
comportamentelor ‘’  
-sa posteze un video cu răspunsul la 
ghicitoare  

 
 
Video personal 

Grup Facebook Explicații ,video, 
poze, aprecieri  

DȘII+ DEC I - „Curcubeul 
anotimpurilor  
Buna dimineața inimioarelor ! 
Astăzi vă provoc la o fișă de matematică 
,iar apoi să desenați sau să pictați culorile 
specific fiecărui anotimp, astfel încât să 
realizați un curcubeu ,care se va numi 
Curcubeul anotimpurilor.Explicațile( atât 
pentru fișa matematică cât și pentru 
activitatea de desen ) le aveți în videoul 
de mai jos  
Va pup !  
 

Video personal  
 
 

Grup facebook  Explicații ,video 
,poze, aprecieri  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE -

EDIȚIA 2020 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, CONDURACHE MARIA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDAN VODĂ 

C-LUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA 
 
„ Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, să auzi sau să citești ceva frumos„ ( Goethe) 
 
 De opt luni, întreaga omenire se confruntă cu aceasta pandemie, care a venit mai întâi cu spaima de 

îmbolnăvire, cu pierderi umane, cu noi norme de igienă, cu distanțare și multe restricții.  
 Însă pentru noi, pentru profesori a venit cu mari provocări. Tot ceea ce știam și aplicam deja de ani 

de zile a fost dat peste cap în momentul în care a trebuit să lucrăm online cu ai noștri elevi. Și uite așa am 
început să căutăm, să cercetăm, să învățăm prin descoperire și să adaptăm noi metode de predare- învățare 
– evaluare, să găsim modalități prin care să îi ținem aproape pe elevi, să le dăm încredere că știm ceea ce 
facem și că totul va fi bine. 

 Dacă în prima perioada de învățare online ne am axat pe predare-învățare, acum trebuie să evaluam 
într-un mod atractiv, asigurând cele 3C, caracteristici esențiale ale evaluării să fie continuă, completă și 
corectă. 

 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale: 
probe orale, probe scrise, probe practice si metode complementare (moderne): observarea sistematică a 
comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

 În literatura românească nu am găsit o metodă modernă de evaluare în mediul online, dar pentru a-
mi dezvolta abilități și deprinderi în acest sens am participat la cursuri si webinarii pe aceasta temă, care 
m-au ajutat mult în evaluarea elevilor. 

 În activitatea didactică desfășuată în online folosesc Google Meet unde predau și primesc răspunsuri, 
Google Jamboard unde completăm și vizualizăm răspunsuri scurte, deoarece toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date. Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, dar și pentru a crea teste scrise cu întrebări închise sau deschise, cu o varianta sau variante 
multiple de răspuns. Se pot include atât imagini cât și clipuri. Funcția Quiz permite oferirea de feedback 
prompt. Elevii află imediat dacă au răspuns corect. 

 În aplicația Wordwall sunt mai multe șabloane pentru jocuri interactive ce se pot folosi în evaluarea 
elevilor din ciclul primar. Dintre acestea amintesc roata aleatoare și chestionarul. Jocurile- chestionar pot 
indica cu acuratețe răspunsurile corecte ale copilului; acestea apar afișate după ce au parcurs toate 
întrebările. Pot fi jucate individual sau în competiție cu alți colegi.  

 Folosesc aplicații precum snippingtool cu ajutorul căreia selectez o zona din manualul virtual sau 
fotografiez ceea ce ma interează, o copiez și apoi o lipesc într-un word/ power point/paint, apoi o convertesc 
și o editez utilizând aplicații precum zamzar / pdfrock /I love pdf. Elevii primesc link cu pdf -ul creat in 
Ilovepdf, completează în spațiile prestabilite răspunsurile, salvează și retrimit link-ul spre corectare la 
profesor. Foarte des folosesc și liveworksheets în realizarea fișelor de evaluare. Din fișe predefinite scanez 
cu TinyScaner apoi modific și salvez în pdf. Creez cu pdfescapedate câmpuri editabile pe care elevii pot 
completa. Apăsând upload încarc fișa pe care am scanat-o, selectez insert form fild text/ chekbox și selectez 
locul pentru răspuns, unde ei pot bifa/ pot uni/ pot completa cu răspunsul potrivit. Îl salvez, îl downloadez 
în pdf, îl trimit elevilor, ei completează doar în spațiile la care au acces pentru editare . Se poate pune limită 
la timpul de completare.La final li se generează automat și calificativul și pot trimite fișa în gmail-ul 
profesorului.  

 În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.  
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PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: CONSTANTIN MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SCHITU GOLEŞTI JUD.ARGEŞ 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. Interactivitatea foarte des întâlnită 

în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional . 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii.  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, 
etc 

Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

Pentru proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora 
și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare 
a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate elevul poate filma sau fotografia prezentarea acestora și o 
poate posta on-line de asemenea. 

Platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms) permit o gamă variată 
de întrebări, punctaje diferite și temporizare . 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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AUTOR: PROFESOR CONSTANTIN PAULA 

LICEUL TEORETIC ”PAUL GEORGESCU” ȚANDAREI 
 
Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” (Genevieve Meyer) 
 „Evaluarea este o acţiune complexă prin care se precizează: relaţia dintre conţinuturile şi obiectivele ce 

trebuie evaluate, în ce scop şi în ce perspectivă se evaluează, când se evaluează, cum se evaluează, în ce fel se 
prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; pe baza căror criterii se apreciază.” 

 În situația actuală, când ne mutăm în mediul online de la o zi la alta, noi, profesorii am fost nevoiți 
să ne adaptăm din mers. Eu, personal, m-am documentat și am folosit platformele și aplicațiile disponibile 
online încă din primăvară. Apoi, în vacanța de vară am studiat mai în profunzime diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare cu care să-mi îmbunătățesc pedagogia folosită. Am înțeles că tehnologiile sunt 
instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru mine a fost să mă îndepărtez de 
noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosesc tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Redau câteva metode, tehnici și strategii pe care le-am aplicat în realizarea evaluării online: 
– Google Classroom: aici pot discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot corecta 

temele și pot oferi feedback direct fiecărui elev, am creat o bancă de comentarii pentru feedback mai facil 
pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le-am oferit elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale sau scrise cu ajutorul unei tablete grafice. Ca toate 
aplicațiile Google promovează colaborarea, elevul putând edita și el, de exemplu să scrie răspunsul la 
întrebare sau să rezolve pas cu pas exercițiul. 

– Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Cu acest serviciu 
am putut să includ imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elevi. Elevii pot 
primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, 
pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere 
au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, 
care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să 
includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat 
testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Quiz-uri prin Kahoot - am creat teste interactive în care elevii au răspuns într-un timp limită, 
folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, am trimis un cod de acces elevilor care îl pot accesa 
din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul 
testului, pe un ecran vizibil tuturor. L-am folosit doar ca instrument de verificare a cunoștințelor sau 
feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au fost și cum se simt elevii. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. Am realizat teste tip joc cum ar 
fi ”Sparge balonul”, ”Lovește cârtița”, Joc – concurs. 

– Liveworksheets – un instrument foarte util pentru evaluare deoarece ne permite să transformăm 
foile de lucru tradiționale tipărite (doc, pdf, jpg ...) în exerciții interactive online cu autocorecție. Elevii pot 
rezolva fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului. Acest lucru este bun pentru elevi (este 
motivant), pentru profesor (economisește timp) și pentru mediu (economisește hârtie). În plus, aceste foi 
de lucru interactive profită din plin de noile tehnologii aplicate educației: pot include sunete, videoclipuri, 
exerciții de drag and drop, alăturare cu săgeți, alegere multiplă și chiar exerciții de vorbire, pe care elevii 
trebuie să le facă folosind microfonul. 

– Wizer.me - o aplicație frumoasă, captivantă și ușor de utilizat în care se pot adăuga videoclipuri, 
audio, imagini și o varietate de tipuri de întrebări. Aceste teste pot fi verificate și notate automat sau 
examinate unul câte unul pentru a oferi feedback mai personal 
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– Quizizz - instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. 
Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi! Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, 
memuri și multe altele. Cu acest instrument am programat testările, am efectuat testarea într-un tempou 
individual, am gestionat timpul destinat testării, am urmărit rezultatele fiecărui elev, am oferit feedback-ul 
imediat. După realizarea testului, acesta poate fi rezolvat de elevi: Live Game (în timp real, în clasă, cu toţi 
elevii), Homework (temă), Solo Game (fiecare independent de ceilalţi).  

 Utilizarea aplicațiilor online în evaluare oferă, pe lângă obiectivitate, și un feed-back imediat atât 
elevilor cât și profesorului. Elevii au astfel posibilitatea de a conștientiza ce parte a lecției stăpânesc mai 
puțin, iar profesorul poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare. Folosirea 

acestor aplicații oferă elevilor posibilitatea dezvoltării perspicacității, atenției distributive, reduce 
stresul și conduce la evitarea rutinei și monotoniei.  
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‘METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

 IN INVATAMANTUL ONLINE’ 
 

PROF. CONSTANTIN VIORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5, GALAȚI 

 
 Evaluarea este procesul prin care cadrul didactic aduna informatii legat de experientele educationale 

ale elevilor. Rezultatele evaluarii sunt importante din perspectiva faptului ca pot fi folosite pentru a 
identifica notiunile pe care elevii le-au inteles si pe cele asupra carora necesita lucru suplimentar. 

 Evaluarea poate fi formativa sau sumativa. Evaluarea formativa are loc in cadrul lectiei online si are 
ca scop sa determine cat de bine se descurca elevul cu informatia din ora respectiva. Aceasta este cu atat 
mai utila cu cat ofera un feedback realist elevului.  

 Sunt mai multe metode si tehnici de evaluare formativa dintre care putem alege pentru a evalua elevii. 
Acestea pot fi alese in functie de obiectivele invatarii dar si de nevoile educabililor. 

1. Chestionare online- acestea sunt un instrument traditional de evaluare. Intrebarile- chestionar pot 
avea mai multe forme: cu variante multiple de raspuns, completare de spatii libere si intrebari ‘hotspot‘- 
intrebari care cer elevilor sa marcheze pe o imagine raspunsurile. Chestionarele online sunt ideale pentru a 
compara raspunsurile elevilor din aceeasi clasa sau din clase paralele.  

2. Intrebarile deschise sau eseul- intrebare este o alta metoda populara ce poate fi utilizata. Aceasta 
ii determina pe elevi sa-si exploreze propriile ganduri, sentimente si pareri, in timp ce testeaza si 
cunostintele lor generale pe o tema data. Genul acesta de evaluare incurajeaza gandirea critica si este 
potrivita pentru evaluarea elevilor de la clasele mai mari.  

3. Poll-urile - ofera cadrului didactic posibilitatea de a obtine feedback imediat din partea elevilor. 
Ele sunt foarte atractive pentru elevi si sunt usor de completat. Sunt mai multe posibilitati de a crea poll-
uri, cu Mentimeter.com, Answergarden, SurveyMonkey, Typeform.com etc. 

4. Fise interactive cu exercitii de genul Drag-and-Drop ce pot fi administrate elevilor de varste mici 
in special. Ele evalueaza abilitatea acestora de a asocia cuvinte cu imagini, de a intelege un mesaj scurt 
audiat pentru a rezolva o sarcina de lucru. Cea mai utilizata aplicatie de genul acesta este 
Liveworksheets.com dar poate fi utilizata cu succes si Wizer.me  

5. Evaluare bazata pe jocuri- aceste tipuri de activitati transforma intrebarile intr-un joc. Acestea sunt 
considerate amuzante asa ca ne arata abilitatile si cunostintele reale ale elevilor. Acestea pot fi elaborate cu 
ajutorul mai multor aplicatii: Kahoot, Socrative, Quizlet, Plickers, Gimkit sau Formative. 

 Evaluarea sumativa este evaluarea care are loc la finalul unei unitati de invatare sau al unui semestru/ 
an scolar si vizeaza verificarea cunostintelor dobandite pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. Ele 
sunt administrate cu scop evaluator (pentru acordarea unei note). Se folosesc pentru a evidentia progresul 
invatarii, eficacitatea programului educational.  

Unul dintre cele mai cunoscute modele de evaluare sumativa il reprezinta testele standardizate. 
Deasemenea, sunt considerate teste sumative si cele aplicate la clasa la finalul unei unitati de invatare sau 
al unui semestru. In conditiile actuale, cu pandemia Covid 19, cadrele didactice se vad nevoite sa utilizeze 
diferite aplicatii pentru aceste teste. Acestea pot lua forma unui Google Form, cu limita de timp. Testul 
poate fi deasemenea in format Word sau in format Pdf in care se pot utiliza campuri editabile. 

 O alta forma de evaluare sumativa poate fi portofoliul digital. Se poate utiliza aplicatia Padlet pentru 
fiecare clasa, unde elevii isi posteaza lucrarile digitale realizate pe parcursul unui semestru/ an scolar.  

 Evaluarea online este o parte esentiala in procesul educational si trebuie tratata cu aceeasi rigoare ca 
si procesul de predare- invatare. In cartea sa, Classroom Assessment for Student Learning, Richard Stiggins 
vorbeste despre evaluarea pentru invatare. Acesta propune un sistem de evaluare echilibrat care are 
avantajul evaluarii invatarii dar si al evaluarii pentru invatare. Scopul evaluarii nu trebuie sa fie doar acela 
de a cuantifica nivelul de pregatire al elevului printr-un numar.  
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 EVALUAREA CREATIVA IN MEDIUL ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR CRINA CONSTANTINESCU 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21, SIBIU 
 
Primele date cu privire la evaluări realizate prin probe orale sau scrise datează de la începutul 

secolului al XII-lea, dar momentul deschiderii ca etapă de dezvoltare este generat de constituirea sistemelor 
de învățământ. Organizarea instituțiilor școlare ordonate ierarhic, structural și funcțional a determinat 
diferențierea acțiunilor evaluative pe mai multe direcții cu caracter psihologic, socioeconomic și pedagogic. 
Contextul actual a mutat evaluarea în mediul on-line, aducând cu sine provocări pe palierul fiecărei direcții 
amintite anterior. 

Din punctul meu de vedere (al profesorului transpus rapid în mediul on-line), să predai poate fi chiar 
fun dacă îți place ceea ce faci. Însă și evaluarea face parte din responsabilitatea noastră ca profesori, iar aici 
nu trebuie să uităm de caracteristicile esențiale ale acesteia: să fie continuă, completă și corectă. 

În viziunea mai multor autori ce au făcut studii asupra structurii procesului de evaluare, acesta 
cuprinde următoarele 3 etape:  

 Verificarea- colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților; 
 Măsurarea - acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la 

indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de 
evaluare; 

 Notarea- reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, 
etc. 

După zile de studiu și căutări asidue a unor metode și instrumente de evaluare on-line, am 
concluzionat că publicațiile privind învățarea asistată de calculator au o vechime considerabilă, motiv 
pentru care e cazul unei abordări împrospătate, ancorată contextual. Când școala nu mai e la fel, realizăm 
că nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului educațional.  

Instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficiente pentru a ne asigura continuitatea pe un 
termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul on-line, dar și filmulețele/tutorialele de pe You Tube pot 
fi de ajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. Platformele gratuite (Google Forms și Microsoft 
Teams cu Microsoft Forms) sunt o soluție de e-learning care poate să pună la dispoziția creatorului de teste 
o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare pentru realizarea acestora în formatul grilă.  

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere. ( Florea, N.M) 

Platformele utilizate pentru educarea în mediul on-line fac posibilă aplicarea probelor orale cu 
ușurință. Într-o video conferință, cel evaluat poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată, iar 
cadrul didactic clarifică şi corectează imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în raport de un 
conţinut specific. Să nu uităm și de tipul de interacţiune directă creată între evaluator şi evaluat (profesor şi 
elev), de natură să stimuleze modul de structurare a răspunsurilor de către elev, încurajând şi manifestări 
care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal. 
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 Crearea unui test on-line care să surprindă toate 
funcțiile unei evaluări și să incite atenția și responsabilitatea 
celui evaluat reprezintă provocarea contemporană a 
profesorului. Într-un mediu cu resurse variate, eu am optat 
pentru aplicația liveworksheets din considerente ce țin atât de 
aspectul atractiv, cât și de flexibililitatea instrumentelor puse 
la dispoziție de aplicație. Un motiv suplimentar în favoarea 
acesteia a fost faptul că poate fi distribuită pe platforma G 
Suite (Classroom) sau importarea elevilor dintr-o clasă 
virtuală pentru acces facil la testul din aplicația amintită . 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. În completarea competențelor digitale putem folosi 
clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre realizarea unui experiment 
sau realizarea unei machete, elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Evaluarea trebuie realizată chiar și în mediul pentru a continuitatea educației sub toate aspectele 
acesteia. Prin valorificarea rezultatelor elevilor se urmărește ameliorarea și dezvoltarea comportamentelor 
elevilor, dezvoltarea interesului real pentru rezolvarea sarcinilor, dar și restaurarea încrederii în sine. 

862



863



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 COPOS COSMIN NELU 

 
Procesul instructiv educativ asociat cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului 

un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica 
dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, fiind integrată în 
acesta, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio sau camerele web 
în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este realizabilă. 

Din metodele moderne, referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului 
pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora sau elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare.  
Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 

instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, 
tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele 
lucruri.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pune la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
În opinia mea, platformele sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 
PROFESOR: CORNEA RALUCA 

 
Problematica metodelor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătățită și diversificată. 

Scopul comun, de care trebuie să se țină cont, este cel de dezvoltare a capacității de autoevaluare la elevi, 
concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare și corectare mai mult decât de 
sancționare.  

Evaluarea este un subiect extrem de vast care merită o abordare multiplă. Aceasta nu este un scop în 
sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat în școală. Ea trebuie să fie formativă, 
situativă și să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mișcare și de aceea evaluarea nu trebuie 
să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici, cât mai diverse, incluzând și 
procesele negociative. Lipsa alternativelor creează rutina, conformism și nu duce la completa dezvoltare a 
personalității. Modul în care este și se simte evaluat elevul influențează performanțele și reușita sa școlară. 
Poziția pe care el crede că o ocupă pe o scară de evaluare, elaborată de profesor, în comparație cu ceilalți (pe 
baza rezultatelor școlare efective), are consecințe asupra funcționării cognitive. Practicile evaluative ale 
cadrului didactic pot determina instaurarea în clasa a unor relații între colegi de tip ierarhic.  

Cunoașterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai conștienți și îi motivează să se 
implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. Un sistem de evaluare eficient trebuie să 
îndeplinească mai multe condiții: să fie o experiență de învățare; să fie motivantă, nestresantă, să fie o bucurie; 
să fie mai mult constructivă decât destructivă; să fie bazată pe dialog; să favorizeze și să permită elevului să 
învețe, să construiască forma sa personală de realizare a învățării; să ofere oportunități de gândire, reflecție și 
revizuire; să fie clară, explicită; să aibă în vedere proporționarea diversilor tempuși de evaluare în concordanță 
cu particularitățile educatului, dacă va fi nevoie, negociind cu acesta; să stimuleze procesele de coevaluare 
între profesor-elev, între elev-elev; să promoveze dezvoltarea capacităților de autoevaluare la elevi; să 
valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare. 

Evaluarea eficientă nu se oprește la sfârșitul procesului, ci creează noi alternative, creează impactul și 
preconizează noi demersuri. Mișcarea continuă garantează calitatea și stabilitatea. Vrem să schimbăm, 
deoarece vrem să îmbunătățim calitatea învățării și predării, evaluarea fiind cea mai importantă strategie în 
acest sens.  

Profesorul poate fi mulțumit de evaluarea efectuată când rezultatele sunt conforme cu obiectivele, dacă 
elevul înțelege mai bine cum trebuie să învețe, dacă elevii au dobândit cunoștințele necesare și au posibilitatea 
de a-și îmbunătăți activitatea pentru a evita erorile, dacă elevul poate reflecta asupra propriilor rezultate, 
realizând autoevaluarea procesului de învățare, a activității desfășurate și a rezultatelor obținute, dacă elevul 
este conștient de existența mai multor perspective și este deschis variantelor noi de activitate, dacă evaluarea 
nu induce stres participanților, dacă elevii vor să fie din nou evaluați.  

Evaluarea se convertește într-un instrument aflat în mâinile elevului pentru a-l ajuta să conștientizeze 
ceea ce a dobândit (cunoștințe, priceperi, deprinderi, structuri cognitive, abilități etc.), interesat fiind de 
procesele care-i ușurează învățarea și-i permit reglarea și ameliorarea acesteia. În acest sens profesorul trebuie 
să urmărească dezvoltarea la elevi a abilităților de autocunoaștere și de autoevaluare facilitând: procesele de 
autoanaliză a atitudinilor vis-a vis de implicarea și de dedicația în procesul învățării, procesele de reflecție 
asupra aptitudinilor pentru activitatea întreprinsă și asupra controlului efortului intelectual și fizic, procesele 
de analiză a proiectului personal de învățare, a capacităților de planificare și de proiectare a țelurilor și asupra 
propriilor stategii de cunoaștere și verificare a celor învățate. 

Metoda semnifică o „cale de urmat” pentru realizarea unui obiectiv bine precizat şi definit, un demers 
de cercetare sau investigare a modalităţilor eficiente de cunoaştere. Circumscrisă acţiunii instructiv-educative, 
metoda devine acea cale eficientă de organizare şi de conducere a învăţării sub semnul comun al aceluiaşi mod 
de acţiune obiectivat în interacţiunea dintre profesor şi elevii săi. Din perspectiva evaluativă, metoda cumulează 

865



aceleaşi semnificaţii educaţionale, reprezentând un mod eficient de realizare a demersului iniţial în vederea 
atingerii obiectivelor de evaluare propuse. 

 Relaţia dintre metoda de evaluare şi instrumentul de evaluare trebuie interpretată ca o relaţie de 
dependenţă univocă a instrumentului de metodă, în sensul că cel dintâi îşi subsumează valenţele formative şi 
operaţionale realizării perspectivei metodologice propuse. Astfel, metoda de evaluare vizează întregul demers 
de proiectare şi realizare a actului evaluativ, de la stabilirea obiectivelor de evaluare prin care se intenţionează 
obţinerea informaţiilor necesare şi relevante pentru scopurile propuse. Din acest unghi de vedere, instrumentul 
de evaluare este parte integrantă a metodei, reprezentând concretizarea la nivel de produs a opţiunii 
metodologice a cadrului didactic pentru testarea performanţelor elevului într-un domeniu bine definit.  

În desfăşurarea procesului evaluativ, măsurarea şi aprecierea (cele două etape importante) capătă 
semnificaţii şi coerenţă în funcţie de metoda utilizată în susţinerea acestui demers. În contextul metodologic 
ales pentru un anumit tip de evaluare instrumentul în sine devine partea operaţională relaţională cu sarcina de 
lucru prin intermediul căreia elevul demonstrează abilităţi şi capacităţi specifice situaţiei de învăţare sau de 
evaluare.  

Instrumentul de evaluare este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat 
pentru a atinge scopul propus, uneori reuşind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii evaluative 
curente sau a celei de examen.  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă, cu utilizarea diferitelor forme de testare.  

Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul 
dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CORNEI ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUŞENI 
 
Tot ceea ce înseamnă proces educaţional de predare-învăţare-evaluare a redevenit în atenţia noastră 

sub titulatura de proces educaţional la distanţă. Cu toţii ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am făcut 
cunoştinţă şi am „îmblânzit” aplicaţii care facilitează învăţarea la distanţă. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
•  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

•  Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

• Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

•  Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

•  Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COSMA VIORICA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA, JUD. HUNEDOARA 
 
Învățământul online a fost marea provocare cu care s-a confruntat educația din România pe timpul 

stării de urgență din primăvara anului școlar trecut, precum și în noul an școlar 2020-2021. Sistemul de 
învățământ a trebuit să se reorientează către practici noi de predare- învățare- evaluare, astfel încât să se 
asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Cadrele didactice și elevii au fost puși în 
situația de a descoperi noi modalități de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, 
sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber. Aceste noi aspecte au dus la utilizarea noilor 
tehnologii, care în urmă cu câteva luni nu erau cu atâta preponderență în procesul intructiv- educativ. Toate 
aceste elemente au avut o zonă de evoluție și de dezvoltare socială importantă. Faptul că totul s-a întâmplat 
brusc a pus școala și societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o 
niciodată până în prezent.  

În contextul școlii online, implicarea cadrelor didactice și a elevilor este absolut esențială, iar 
metodele și tehnicile folosite atât în predare, cât și în evaluare trebuie să creeze o interacțiune umană 
profundă și semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar 
creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri 
ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

În cadrul activității educaționale, evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin 
intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, 
dacă rezultatul este un succes sau un insucces. Experiența ultimei perioade școlare ne supune atenției faptul 
că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să 
se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – simpla fișă de lucru și înlocuirea acesteia cu 
un document electronic, la care să îi ajute pe elevi să devină autonomi în învățare. Dacă învățarea a fost 
una de calitate, o demonstrează evaluarea, care s-ar putea face utilizând următoarele metode, tehnici și 
instrumente variate, cum ar fi: 

•  testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau 
selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, 
texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

•  Quiz - este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. Această 
aplicație permite: crearea unui test; căutarea unor teste create anterior; vizualizarea rapoartelor; colecții cu 
testele create sau salvate de la alți colegi; conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe 
discipline sau care predau la mai multe clase). 

• Wordwall - este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de către alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul 
evaluării.  

• Quizlet - este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează 
adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

• Kahoot! - este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională. Lansat în 
2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost 
proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume, atât în predare, dar mai 
ales în evaluare. 

• LearningApps - este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste .  

 Rolul cadrului didactic este unul foarte important, acela de utiliza metode de predare axate pe 
tehnologiile online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită 
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platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, 
neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere 
emoționale pozitive atât în învățare cât și de evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm 
materiale didactice cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm. 

869



 

GRADINIŢA DE ACASĂ 

 

PROF. INV. PRESCOLAR: COSTA SOFIA 

UNITATEA: ŞC. GIM.PETROS - GR.PP BARU 
 

Tema anuală : Ce şi cum vreau să fiu!!!!! 

Subtema : Meserii 

Grupa : mare 

Activitate propusă : joc didactic - ,,Ajută - mă să - mi găsesc uneltele!!!!! ,, 

 În condiţiile pandemiei de covid 19 am solicitat ajutorul părinţilor de fiecare dată, le-am acordat 

sprijin şi informaţii detaliate pentru a putea efectua cerinţele jocului. 

Material necesar : cutii, hârtie colorată, carioci, linguri, furculiţe, linguri de lemn, pot fi şi farfurii, 

chei mecanice de diferite mărimi, fâşii din material, lungi, scurte, peştişori de plastic etc, depinde ce meserii 

alegeţi. 

 Desfăşurarea jocului : 

În patru colţuri ale covorului, ale mesei, în curte, puneţi ustensile pentru patru meserii . 

Exemplu : bucătar, poştaş, croitor, mecanic, ce aveţi acasă, pot fi şi altele, pescar, apicultor, dascăl 

• Pentru bucătar avem următoarea cerinţă : sortează lingurile la linguri, furculiţe la furculiţe, linguri 

de lemn la linguri de lemn etc. 

• Pentru poştaş avem următoarea cerinţă : În cutia mamei care are un cerc desenat pe ea, vei pune 

scrisorile în formă de cerc, în cutia tatălui, care are un pătrat pe ea, vei pune scrisorile în formă de pătrat, 

în cutia bunicii, care are un dreptunghi pe ea, vei pune scrisorile în formă de dreptunghi, în cutia bunicului, 

care are pe ea un triunghi, vei pune scrisorile în formă de triunghi. 

• Pentru mecanic avem următoarea cerinţă : Aşează cheile mecanicului crescător. 

• Pentru croitor avem următoarea cerinţă : Sortează materialele lungi şi materialele scurte. 

 

 

Feedbak – ul a fost pozitiv, evaluarea s-a realizat prin trasmiterea de fotografii pe grupul clasei. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. COSTARA TANȚA 
 
Sfarșitul anului școlar 2019-2020 ne-a pus în fața unei situații inedite și anume: suspendarea 

cursurilor față-în-față și necesitatea orientării către noi practici de comunicare prin care să se asigure 
funcționalitatea procesului instructiv-educativ. În acest sens, am apelat cu toții la utilizarea noilor 
tehnologii, iar activitatea didactică s-a mutat online. 

Într-o primă etapă, atenția s-a focalizat mai ales pe partea de organizare a clasei virtuale, apoi pe 
identificarea unor strategii adecvate de prelucrare, adaptare și transmitere a continuțurilor în raport cu 
specificul elevilor, precum și cu rigorile mediului online. Urmatoarea etapă vizată: evaluarea.  

Evaluarea îndeplinește un rol extrem de important în cadrul procesului instructiv-educativ. Atât 
evaluarea inițială, cât și cea formativă și sumativă oferă informații importante despre progresul elevilor și 
ghidează învățarea. În cadrul didacticii moderne, se pune un accent foarte mare pe evaluarea formativă, 
axată pe proces. Aceasta are un caracter flexibil, dinamic, asigurând reglarea din mers a activității de 
predare-învățare. 

Structura procesului de evaluare cuprinde următoarele etape: verificarea, măsurarea și notarea. În 
ceea ce privește formele de evaluare, acestea sunt structurate astfel:  

a) Metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
b) Metode moderne (complementare): observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

referatul/eseul, proiectul, portofoliu, autoevaluarea. 
O parte din aceste metode pot fi aplicabile și în mediul online, iar în cazul altora adaptarea este mai 

dificilă. 
În această perioadă, profesorii au apelat la o serie de platforme și aplicații care să le vină în sprijin lor 

și elevilor în cadrul activităților derulate. Astfel, trebuie mentionată platforma Zoom, precum și Skype 
pentru organizarea activităților și transmiterea conținuturilor, iar pentru gestionarea claselor s-au folosit 
mai ales Google Classroom, cât și Microsoft Teams. 

Cele mai utilizate instrumente de evaluare online sunt: eseurile, temele scrise, participarea la discutii 
online, dezbaterile, portofoliile, quiz-urile, testele online, etc. 

În cazul unui test online, în format grilă, o soluție de e_learning ar trebui să pună la dispoziția celui 
ce realizează testul următoarele elemente de bază: 

- definirea intrebărilor și gruparea acestora pe diferite categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri 
multiple, cu răspunsuri scurte și mai multe variante; 

- dispunerea aleatorie a întrebărilor și a variantelor de răspuns în test; 
- programarea testelor în anumite interval orare; 
- limitarea timpului necesar pentru rezolvarea testului în raport cu numărul de întrebări și în raport 

cu gradul de dificultate al acestora; 
- acordarea unui punctaj diferit în funcție de tipul de întrebări și în funcție de nivelul de dificultate. 
- închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor obținute de către elevi la expirarea timpului 

alocat. 
Platformele gratuite Google Forms și Microsoft Forms oferă posibilitatea elaborării și aplicării unor 

teste online. 
Google Forms face parte din pachetul de instrumente pus la dispoziție de G. Suite. Cu ajutorul său se 

pot colecta informații folosind chestionare sau sondaje personalizate. Aceste rezultate sunt înregistrate 
automat pe o foaie de calcul Excel, oferind autorului chestionarului sau sondajului posibilitatea ca aceste 
rezultate să fie verificate în timp real pe tot parcursul desfășurării lor. 

Cu Microsoft Forms se pot crea anchete, teste și sondaje. Rezultatele se pot vizualiza în timp real pe 
măsură ce sunt trimise și se pot exporta în Excel pentru o analiză suplimentară sau clasificare. Microsoft 
Forms este disponibil pentru clienții Office 365 Education, clienții Aplicatii Microsoft 365 pentru afaceri 
și utilizatorii cu un cont Microsoft (Hotmail, Live sau Outlook.com). 
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Utilizarea instrumentelor online în procesul de evaluare poate genera o serie de beneficii: 
monitorizarea răspunsurilor elevilor, furnizarea unui feedback rapid, iar evaluarea se poate realiza într-un 
mediu cu acces deschis. 
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 ,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - EDITIA 2020” 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: COSTEA ROXANA 

GRĂDINIȚA P.N.1 PĂULIȘ 
 

 Anul 2020…Virusul SARS-COV-2 pune stăpânire pe întreaga omenire. E un an care ne-a schimbat 

pe toți. Pe mulți dintre noi poate ne-a dat peste cap, dar haideți să privim partea frumoasă dincolo de toate 

acele statistici, de acele măști, de acele formulare completate la părăsirea locuinței. Am avut ceea ce ne 

lipsea înainte și de care ne plângeam mai mereu: TIMP…Timp petrecut împreună cu cei dragi ai noștri. 

 Miercuri…11 martie 2020, toate școlile din România se închid, urmând ca fiecare cadru didactic să-

și desfășoare activitatea online. Fiind professor pentru învățământul preșcolar, mi-am mutat întreaga 

activitate pe WhatsApp. Am creat un grup în care am introdus toate numerele de telefon ale mămicilor și 

așa a început aventura în online… Am numit-o ”grădinița de acasă”. 

O aventură, o călătorie nesperat de lungă de aproape patru luni de zile, care la finele ei a avut nevoie 

de o evaluare. Am încercat să mă pliez condițiilor de acasă, materialelor de care copii beneficiau în mediul 

familial, fiind conștientă că nu vor putea realiza nici o sarcină de lucru fără ajutorul mamei sau al unui 

adult, pentru că după cum bine cunoaștem, preșcolarii nu știu să citească… 

 Evalurea în online a fost si ea o aventură în lunga noastră călătorie. Am realizat fișe pe care copiii le 

puteau completa de pe tablete, smartphone. Știm cu toții că găsim functia de editare a pozelor, acel creion 

care i-a ajutat pe copiii mei să completeze fișele pe care le primeau. Copiii s-au „împrietenit” repede cu 

„creionul fermecat”. Și cum totul se învață prin joc, prichindeii mei au putut selecta diverse culori, simțindu-

se ca atunci când la grădiniță aleg din suportul cu creioane ceea ce își doresc. O altă metodă de evaluare a 

fost cu ajutorul filmulețor realizate de mămici. Acestea înregistrau poezii, cântecele sau chiar activitatea de 

completare a unor fișe a celor care aveau posibiliatea să le printeze. Spre exemplu, îmi amintesc acum cum 

câteva mămici, au creat curse cu obstacole, în curtea casei cu scaune de bucătărie, pe sub care copii au 

intrat, altele peste care au sărit, alte obiecte pe care le-au ocolit, toate aceste activități fiind fotografiate și 

filmate. 

 După cum bine știm, evaluarea trebuie să fie una corectă. În activitatea online, o dilemă este 

verificarea identității. Nu a fost însă cazul și la grupa mea. Nu m-am îndoit nicio clipă Mamele au dat 

dovadă de seriozitate, bucurându-se chiar de faptul ca au activități foarte interesante împreună cu copiii lor. 

  

 

873



 
 INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 
 COSTESCU ADRIANA  

 
Pentru probele orale se pot folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
De exemplu ,, modulul Excel. Modele de subiecte clasice sunt prezentate (conținut și mod de rezolvare) 
într-un playlist Youtube dedicat. Se vor implementa aceste probe practice în platforma Moodle, va fi 
documentat într-un articol sau video în curând.  

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, Uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Invățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Elevilor le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar  

profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

 
 Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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TEHNICI DE EVALUARE ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
 *ED. ADRIANA COŢAN 

 *PROF. ÎNV. PREŞC. VASILICA GOMBOŞ 
 
 Odată cu apartiția pandemiei de coronavirus și a carantinei, activitățile de predare – învățare, precum 

și cele de evaluare, nu s-au mai desfășurat în mediul școlar trecând în mediul online. Desfășurarea 
activităților școlare în mediul online a reprezentat o adevărată provocare atât pentru copii, cât și pentru 
părinți și profesori. 

Dacă ne raportăm la eficiența învățării online, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai 
afectată dintre toate nivelurile de învățământ. Părinții au primit sarcini de la educatori referitoare la 
organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute 
copiilor și cu mult accent pe emoții. Instrumentele și strategiile utilizate în activitățile online au fost diferite: 
prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece. Toate acestea au fost trimise de către educatoare 
părinților pentru copil sau prin conferințe video. 

 Evaluarea este o componentă esențială a activitățiide învățământ în general, a procesului didactic în 
special.Cu toate că evaluarea la nivel preșcolar este mai greu de realizat în mediul online, aceasta trebuie 
să se desfășoare la fiecare domeniu de activitate. 

 Una dintre metodele de evaluare moderne, care poate fi aplicată și în mediul online, este metoda 
portofoliului. Evaluarea utilizând metoda portofoliului se bazează pe eșantioane din munca copiilor în 
cadrul unei activități și acoperă o anumită perioadă de timp. Copilul își poate prezenta lucrările portofoliului 
prin fotografi, videoclipuri sau chiar în conferițe video organizate de educatoare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Zoom este platforma online cea mai utilizată de către cadrele didactice. Pe white 
board se poate desena, colora sau se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot 
crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. Prin aceată platformă se 
poate realiza evaluarea prin metoda convorbirii. Această metodă constă în stabilirea unei relații de 
comunicare directă cu copilul, educatorul urmând să conducă discuția în așa fel încât să obțină informația 
dorită. 

Quizizz este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text sondaje și răspunsuri deschise. 

Learningapp este o altă platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut. Prin intermediul acestei platform se pot forma jocuri precum rebus, puzzle sau unește perechea. 

În concluzie, există diverse metode, instrumente digitale și platforme cu ajutorul cărora poate avea 
loc evaluarea online. Și metodele de evaluare pe care le foloseam în grădiniță pot fi adaptate pentru a fi 
folosite și în mediul online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Curiculum pentru educație timpurie 2019; 
2. Scrisoarea Metodică 2020 
3. www.stepbystep.ro 
4. https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN  

ÎNVĂȚĂMȂNTUL ONLINE LA NIVEL LICEAL, LIMBA ENGLEZĂ 
 

PROF. DANA-IULIANA CRANTA,  
LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex şi inerent legat de procesul instructiv-educativ, venind 

în completarea predării şi a învăţării, oferind informaţii esenţiale despre reuşita demersului educativ. Este 
foarte important pentru orice cadru didactic, indiferent de disciplina predată, să ştie în ce măsură conţinutul 
predat este înţeles, asimilat şi ulterior valorizat de către elevi.  

Principalele forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) 
şi evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea continuă /formativă se poate face în orice moment al 
lecţiei, având o funcţie de reglare, de corectare, de readaptare a conţinutului la nivelul şi nevoile elevilor. 
Evaluarea sumativă/cumulativă se poate realiza la sfârşit de semestru, de an şcolar, ciclu de învăţământ 
sau chiar la sfârşitul unei unităţi de învăţare/capitol, având o funcţie de confirmare, de recunoaştere a 
cunoştinţelor dobândite de elevi până la momentul respectiv. 

În contextul actual al pandemiei, activitatea didactică se desfăşoară în mediul online, evaluarea fiind 
o provocare atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Accesul la internet şi la o gamă variată de platforme 
educaţionale permite însă desfăşurarea cu succes a evaluării şi în mediul online. 

 Feedback-ul în timp util este foarte important pentru învățarea elevilor, mai ales acum, în mediul de 
învățare online. 

Ca şi profesor de limba engleză la nivel liceal, am folosit multiple metode de evaluare online. Lucrez 
cu elevii pe G-Suite, folosind astfel platforma googleclassroom si ore live pe Meet.  

Pentru evaluarea orală, metodele şi modalităţile de evaluare sunt multiple. Am folosit cu elevii 
mei:  

 brainstorming-ul (cu ajutorul Jam Board-ului, unde elevii au posibilitatea de a-şi scrie ideile, 
părerile, punctele de vedere, având astfel propriile intervenţii)  

 discuţii libere pe teme date pe Meet: elevii pot discuta individual, dar şi în grup, pe marginea 
unei teme date 

 proiecte, referate, prezentări Power Point sau pe diferite platforme online (https://ro.padlet.com/, 
https://prezi.com/, https://www.canva.com/login etc.). Aceste proiecte pot fi lucrate şi prezentate individual 
sau în echipe 

 jocul de rol; l-am aplicat cu success şi în activitatea online. Elevii au răspuns în perechi sau 
chiar în echipe mai mari. 

 
Evaluarea scrisă este mai complicată, complexă şi plină de provocări în mediul online, ca 

urmare a factorilor ce nu pot fi controlaţi: obiectivismul, simţul de răspundere al elevilor, întreaga 
lor activitate -în general– din spatele monitoarelor. 

Ce urmărim să evaluăm în scris? 
• eseuri (argumentative, narative, descriptive, articole şi rapoarte) 
• redactarea de scrisori formale/informale 
• gramatică 
• vocabular 
• structurarea corectă a unui text 
• complexitatea şi lungimea frazelor  
• originalitatea  
• coerenţa, acurateţea şi claritatea ideilor scrise 
• viteza de reacţie/ de răspuns 
• numărul de încercări în rezolvarea unor quiz-uri sau sarcini de lucru 
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Cadrul didactic nu trebuie să uite să ţină seama în evaluare şi de factori subiectivi, precum:  
• atitudinea elevului faţă de actul de învăţare,  
• efortul susţinut,  
• dorinţa de a progresa,  
• progresul realizat etc. 
 
Cum se poate realiza concret evaluarea scrisă? 
 ESEURILE sunt, poate, partea cea mai grea de realizat în mediul online, fiind greu de 

corectat, dar exista aplicaţii ce permit editarea diverselor fişiere ( OfficeSuite + PDF Editor, Kingsoft 
Office, Google Drive insotit de Documents sau Sheets, Documents To Go etc.) şi, în acest mod, elevii 
primesc feedback pe mail, whatsapp sau platformele educaţionale folosite.  

 QUIZ-URI: se pot desfăşura pe mai multe platforme ce oferă o gamă variată de răspunsuri: 
 răspunsuri unice 
 răspunsuri multiple 
 răspunsuri cu DA/NU 
 răspunsuri cu adevărat / fals  
 răspunsuri ce presupun completarea unor spații libere 
 răspunsuri ce constau într-un text liber formulat  
 răspunsuri cu timp limită  
 răspunsuri de asociere/potrivire etc. 
Unele platforme oferă posibilitatea de a formula întrebările pot conține și fișiere atașate (imagini, 

clipuri, scurte texte audio etc.)  
Folosirea evaluării elevilor prin QUIZ are beneficii atâ pentru profesor (îi oferă acestuia posibilitatea 

de a crea și utiliza testări și verificări online), cât şi pentru elevi (posibilitatea de a susține online aceste 
forme de verificare a cunoștințelor, sunt rapide, eficiente şi cu feedback imediat).  

Astfel de teste tip quiz pot fi folosite şi pentru autoevaluare; elevii au posibilitatea de a accesa şi lucra 
individual pentru a-şi verifica şi îmbunătăţi cunoştinţele, fără ca rezultatele să fie notate.  

 
Câteva exemple de platforme specifice evaluării tip quiz: 
 https://kahoot.it  
 https://quizizz.com  
 https://app.quizalize.com  
 https://www.kudika.ro  
 https://www.classmarker.com/  
Pentru o mai bună interacţiune cu elevii şi pentru stimularea interesului acestora, acolo unde 

folosirea tehnologiei permite, evaluarea se poate desfăşura prin mijloace moderne, atractive, 
diversificate: testările grilă pe platformele mai sus menţionate oferă elevilor posibilitatea de a-şi vedea 
în timp real răspunsurile corecte. O metodă obiectivă, eficientă şi atractivă, care reduce totodată anxietatea 
în rândul elevilor. 

Evaluarea şi întrega activitate online au puncte slabe, lipsa de interacţiune directă, faţă în faţă cu 
elevii şi a limbajului non-verbal şi para-verbal fiind, poate, cea mai mare provocare pentru elevi şi cadrele 
didactice. Dar reprezită totodată şi o noutate pentru elevi, un instrument nou care captează atenţia unora 
dintre ei mai mult decât la şcoală. Variind metodele şi strategiile de evaluare, acestea pot deveni eficiente 
şi în mediul online. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Nicu, Adriana “Curs de pedagogie” 
2. Harmer, Jeremy, “The Practice of English Language Teaching”, Pearson Longman, 2007 
3. Harmer, Jeremy, “How to Teach English”, 2nd edition, Pearson Longman 
4. Manolescu, M., “Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MELINDA CREANGA,  

GRADINIȚA BETEL, ORADEA 
 
„Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează 

mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-
l în consecință!” (R. Ausubel, 1981) 

 
 Trăim vremuri pe care nu le-am anticipat, vreme de pandemie, de izolare si de interacțiune fizică 

foarte limitată. Suntem educatori, iubim copiii și totuși, trebuie să stăm departe de ei. Ne vedem si 
interacționăm doar prin intermediul tehnologiei. 

 Timpurile acestea ne forțează să ne pliem după ele și să facem schimbări majore în modul nostru de 
predare și interacțiune. Am trecut în învățământ online, lucru care transformă părinții în educatori și 
profesori. 

 Procesul de predare presupune transmiterea de noi cunoștințe și consolidarea celor învățate anterior. 
Acum e puțin mai greu și e foarte diferită predarea. Tot ceea ce transmitem copiilor are neaparată legătură 
cu internetul, cu filmulețe și cu tehnologia, lucru pe care îl contraindicam înainte.  

Copiii sunt ajutați acasă de părinți în realizarea activităților, fapt care are atât plusuri cât și minusuri. 
E un plus, întrucât părinții petrec mai mult timp cu copiii lor, le observă lacunele, le dau explicații detaliate 
acolo unde întâmpină copiii dificultăți și se familiarizează mai mult cu ceea ce se face la grădiniță. În același 
timp, e și un minus. Fără a discuta despre faptul că părinții care lucrează sunt nevoiți să se descurce și să 
găsească soluții în ceea ce privește supravegherea copiilor lor, aceștia, când vin acasă sunt obosiți și mai au 
multe alte îndatoriri în viața de familie, lucru care face deseori ca acești copii preșcolari să fie privați de 
activitățile de învățare cu care erau obișnuiți la grădiniță. Unii părinți nu consideră activitățile de la grădiniță 
a fi o prioritate, activități menite a-i pregăti pe copii pentru perioada următoare, cea de școlarizare. Din 
această pricină, mulți copii au de recuperat ulterior, lucruri pe care colegii lor le-au asimilat deja.  

Grădinița, cu toate că nu e obligatorie, e importantă. Acum, copiii primesc activitățile zilnice pe 
platforme gen Classroom, WhatsApp sau altele, după caz. Predarea poate fi și acum frumoasă și interesantă, 
ea depinzând de pasiunea cu care fiecare cadru didactic își exercită meseria. Din discuțiile avute cu părinții 
de la grupa noastră, copiii abia asteaptă postarea activităților zilnice, lucru care este o mare încurajare pentru 
noi. De asemenea, feedbackul primit prin pozele care atestă că au lucrat copiii este unul foarte bun, ceea ce 
dovedește faptul că, treptat, ne obișnuim și ne pliem după cerințele de acum.  

Evaluarea, însă, ridică unele probleme, în ideea în care, verificarea fiind făcută la distanță, nu poți ști 
cu certitudine cât la sută e munca părintelui în ceea ce primești și cât a copilului, unii părinți nerealizând 
faptul că, în loc să-i ajute pe copii în învățare, favorizează apariția deficiențelor de învățare sau 
nedeprinderea unor abilități. Evaluarea presupune măsurarea cantității și calității cunoștințelor dobândite 
de către copii și nicidecum abilitățile părinților de a realiza unele sarcini de lucru, cadrul didactic urmărind 
în același timp și eficiența metodelor de predare folosite și cât de bine a reușit să comunice cu preșcolarul. 

Unele metode de evaluare folosite în această perioadă, le voi exemplifica, pe scurt, în rândurile 
următoare, metode folosite și înainte în procesul de evaluare: evaluarea orală (prin trimiterea de către 
părinți a unor filmulețe cu copiii lor recitând sau povestind sau răspunzând unor întrebări puse de 
educatoare, în funcție de tema avută), evaluare prin fișele de lucru transmise (această metodă se aplică cel 
mai des acum, fiind oportună și pentru preșcolarii mai timizi) și evaluare prin probe practice de modelaj, 
pictură, construcție, desen, activități gospodărești, (metodă adorată de preșcolari).  

Evaluarea acum este una continuă, zilnică, educatorii postând zilnic activități, iar părinții trimițând 
feedback cu ceea ce copiii au realizat. 

În concluzie, predarea și evaluarea se poate face chiar și în contextul actual, cu toate că diferă mult 
de ceea ce știam noi a fi predare și evaluare mai înainte. Așteptând vremuri mai bune, ne adaptăm la ceea 
ce avem acum ș ne rugăm ca această generație și cele ce urmează după ea să aibă șansa la o educație 
adevărată!  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
 PROF. ÎNV. PRESCOLAR: CREANGĂ NICOLETA  

 
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
 TRADIȚIONALE: probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
ALTERNATIVE: lucrari practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, 

autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; obervările directe/sistematice în timpul activității și 
înregistrarea; discuții individuale;afișarea lucrărilor; consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii 
experiențiale; 

Metodele de evaluare reprezintă un concept cheie în demersul didactic asupra căruia se insistă pentru 
a cuprinde totalitatea informațiilor colectate de la prescolari despre progresul lor în vederea dezvoltării de 
competențe. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, piramida, ghicitorile, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, 
cubul etc. 
 Secolul 21 este secolul societății întemeiate pe cunoaștere, iar competențele necesare individului sunt altele 
față de cele din secolul trecut. În acest context, apare necesitatea de a regândi și a implementa evaluarea 
educațională într-un alt mod, adecvat unei lumi participative digitale. 
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 Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate 
revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, 
a funcționării organizației, dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii. Aceste schimbări 
transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în 
totalitate a interacțiunilor face-to-face cu prescolarii și colegii, cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din 
mediul virtual.  

  
 În cele mai multe situații, cadrele didactice au accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai 

puțin convenționale (de la mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, 
e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă 
pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații Digitaliada, până la platforme 
educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo, 
EasyClass și ClassDojo). 

 În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul educațional 
astfel construit asupra rezultatelor învățării prescolarilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE MODERNE DE PREDARE-INVAȚARE-EVALUARE ADAPTATE 

INVAȚARII ON-LINE  
 

PROF. CRISTIANA CRETU 
COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI 

 
 Caracterul complex şi schimbător al rolurilor şi sarcinilor profesorilor impune studiu pe tot parcursul 

carierei lor profesionale; cu toate acestea, participarea în situaţiile de studiu formal nu este întotdeauna 
necesară, cum nici alegerea a ceea ce vor studia nu este întotdeauna făcută de alţii. Ei trebuie, de asemenea, 
să înveţe cum să înveţe. Trebuie să fie capabili să-şi evalueze propria muncă şi să identifice aspectele ce 
necesită îmbunătăţire. 

 În plus, este necesar ca ei să fie capabili să dezvolte, din practica lor, o bază de cunoştinţe 
profesionale, pe cât posibil cunoştinţe bazate pe cercetare. 

Ce înseamnă învăţarea centrată pe elev ? 
 Se referă la învăţare şi nu la predare; 
 Rolul profesorului este de a coordona învăţarea 
 Are rolul de ai învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă 
 Oferă indivizilor oportunităţi de a învăţa într-un mod care-i ajută să înveţe cel mai bine 
 Îi determină pe elevi să-şi asume responsabilitatea propriei lor educaţii. 
Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare, în 

evaluarea eficacităţii acestuia, învăţându-l totodată aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile 
fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev au o 
contribuţie importantă în stabilirea de către elev a obiectivelor dezvoltării lui viitoare.  

Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev: 
• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor. 
• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul 

dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe. 
• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă. 
• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici 

când cadrul didactic este de faţă. 
• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită 

şi elevilor. 
• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi 

administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât 
în sala de clasă, cât şi în mediul on-line. 

• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 
Exemple de învăţare centrată pe elev 
• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe 

elevi. 
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă 

rezultatele studiului lor.  
• Elevii pot beneficia de consiliere, în cadrul căreia pot discuta despre preocupările lor individuale 

cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări. 
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii 

standardizate. 
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini 

fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi 

studiile de caz şi simulările. 
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le 

preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic) 
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• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la 
învăţare. 

• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a 
modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor 

Este evident că multe cadre didactice (din România şi din alte ţări) sunt preocupate de predarea 
programei şi sunt tributare metodelor tradiţionale de predare. Aceste persoane nu consideră că au predat un 
anumit subiect din programă dacă nu l-au rostit în faţa elevilor şi nu au cerut acestora să copieze fragmente 
din manual sau să le scrie după dictare. Cu toate acestea, în cazul acestor două metode de predare, elevii 
sunt nişte receptori pasivi ai învăţării; lor nu li se cere să gândească sau să pună sub semnul întrebării ceea 
ce li se oferă. Lor li se cere pur şi simplu să asculte şi să scrie, fără să se implice în conţinutul materiei 
predate. 

Probabil că, în accepţiunea profesorilor, cunoaşterea este un lucru care se transmite şi se învaţă, 
înţelegerea apare mai târziu, iar claritatea expunerii, însoţită de răsplata pentru recepţia răbdătoare, 
reprezintă cerinţele esenţiale ale unei predări de calitate. Totuşi, un elev pasiv nu face decât să recepţioneze 
predarea; lui nu i se cere să participe la procesul de învăţare.  

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare şi îl 
învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării 
de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare 
şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută 
la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea 
continuă. 

Din păcate, majoritatea elevilor şi mulţi dintre profesori au convingerea că învăţarea este un proces 
prin care se transmit cunoştinţe şi nu o perspectivă a învăţării active, iar acest lucru este foarte dificil de 
schimbat. Această convingere presupune că: 

• scoarţa cerebrală este un recipient gol pe care profesorii trebuie să îl umple cu cunoştinţe. 
• dobândirea cunoştinţelor necesită doar ascultarea cu un grad rezonabil de atenţie, sau chiar şi 

numai prezenţa fizică. 
• evaluarea reprezintă verificarea gradului în care s-a umplut scoarţa cerebrală 
• analogiile în vederea învăţării presupun transferul şi nu învăţarea activă: 
Învăţarea face necesară o etapă în care elevilor li se cere să prelucreze informaţia care li se oferă. Ei 

au nevoie de activităţi care le impun să interpreteze personal materia şi astfel să îşi creeze propriile 
semnificaţii. 

Studiile arată că activităţile de învăţare care impun elevului prelucrarea activă duc la o fixare a 
cunoştinţelor de până la zece ori mai bună, sunt mai îndrăgite şi duc la o învăţare mai profundă.  

Semnificaţia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe baza învăţării şi experienţei 
anterioare, care diferă de la elev la elev. Nu există un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a învăţa ceva; 
este nevoie de o multitudine de sarcini şi experienţe pentru a satisface necesităţile individuale. 

Scoarţa cerebrală nu prelucrează informaţia secvenţial. De aceea, persoanele care învaţă trebuie să se 
gândească la părţi şi la întreg în acelaşi timp şi să integreze subiectele. 

Aptitudinile cum ar fi raţionamentul de rang superior trebuie predate împreună cu conţinutul 
programei şi nu separat de acesta.  

Provocările stimulează învăţarea, dar ameninţările o subminează. Ameninţările provoacă eliberarea 
de hidrocortizon în organism, ceea ce face ca aptitudinile de gândire de rang superior să treacă în plan 
secundar. 

Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale persoanei care învaţă 
şi prevederile/modul în care se răspunde acestor nevoi. 

Strategii de predare în vederea învăţării active 
 Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de 

ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de viaţa 
reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de 
suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”. 
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 Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere ocazia 
de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a face 
alte verificări de “conformitate cu realitatea”. 

 Strategiile care stimulează intelectul implică un aport suficient de apă, oxigen, proteine, 
alimentaţie sănătoasă, odihnă şi exerciţii fizice, pe lângă exerciţiile intelectului. Învăţarea scade cu 20% 
dacă se consumă carbohidraţi în exces, deoarece acest lucru provoacă eliberarea de cheratonină în sânge, 
lucru care duce la relaxare. 

 Concentrarea maximă se poate realiza numai pe perioade care au ca durată acelaşi număr de minute 
ca şi vârsta persoanei respective, până la maximum 20 sau 25 de minute. Sunt utile pauzele scurte şi 
schimbarea obiectului concentrării. 

Învăţarea nu este acelaşi lucru cu luarea unui examen sau dobândirea unor calificări. Ambele sunt 
posibile fără o reală înţelegere, care stă la baza învăţării. Evaluarea cu scopul acreditării adaugă o altă etapă 
opţională în acest ciclu. Totuşi, această formă de evaluare nu reprezintă un substitut al evaluării progresului 
înregistrat în procesul de învăţare efectivă, care poate avea loc şi are loc fără acreditare. 
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STRATEGII PENTRU EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CRIȘAN LOREDANA DORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA, JUD. ARAD 

 
 Școala online a reprezentat o provocare pentru cadrele didactice, pentru copii și pentru părinți. Adulți 

și copii deopotrivă am fost puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare 
a activităților didactice.  

Pentru evaluarea online în învățământul primar utilizez diverse aplicații și platforme educaționale 
care permit construirea, administrarea testelor și raportarea rezultatelor în timp real, strategii alternative de 
evaluare de tip proiect, portofolii cu tematică stabilită în comun cu profesorii care predau la clasă 

La început, am folosit aplicațiile simple, cunoscute deja de către elevi pentru comunicare asincronă 
de grup: WhatsApp, Facebook, Messenger, email, Learning Apps și platforma Google Classroom, iar ca 
mijloc de comunicare, Zoom/Meet, îmbinând astfel metodele de predare-învățare-evaluare sincrone cu 
asincrone, pentru a forma competențele cheie.  

Google Classroom supranumită Clasa Viitorului- este o platformă din suita Google ce poate 
îmbunătăți considerabil predarea, învățarea- evaluarea- colaborarea profesor- elevi prin multitudinea de 
facilități oferite. Comunicarea la curs devine mai eficientă și în afara clasei, profesorii și elevii pot posta 
anunțuri și întrebări, diverse tipuri de materiale (documente, video, audio, imagini, text, link-uri, formulare, 
chestionare etc. și, totul se realizează în timp real.  

Cu Classroom, profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine cursurile; permite 
programarea postărilor; comunică mai ușor cu elevii. Ei creează, strâng temele și notează, fără ca acestea 
să fie pe hârtie. Au posibilitatea să vadă cine și-a terminat tema și pot oferi feedback direct fiecărui elev; 
Pot da sarcini diferențiate, atribuind teme diferite în funcție de nevoile individuale ale elevilor; Pentru elevi, 
realizarea temelor devine mult mai interesantă și mai atractivă, deoarece printr-un singur clic au acces la 
informațiile și materialele cursurilor, încep conversații în privat cu profesorul sau lansează întrebări la care 
primesc răspunsuri în timp real. Temele sunt predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat.  

Utilizez diverse unelte adiționale prin care să dinamizez activitățile și întâlnirile, prin postări în clasa 
virtuală: Meet/ Zoom pentru întâlniri live audio & video; Mentimeter, Tricider, Google Forms etc pentru 
chestionare, teste, evaluare, feedback; Google Docs pentru crearea unor lucrări în colaborare sau individual; 
Prezentări Google; Tablele interactive Jamboard, Open Board, Vboard, Idroo etc. pentru interacțiunea și 
participarea întregii clase și multe alte unelte online pentru a diversifica activitățile de predare- învățare- 
evaluare.  

Exemplific modul de desfășurare a activității ,,Să descoperim Europa!ʺ (clasa a IV-a): Am postat 
sarcinile în Google Classroom (predare asincronă), iar cu Zoom – share screen lecții digitale 3 D, folosind 
MozaWeb (predare sincron) https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Continente_si_oceane-
38631. Testul de verificare l-am realizat cu Google Forms.  

Dacă la început am utilizat doar aplicații ușoare, acum am deja create numeroase lecții în Livresq, în 
scenariul roșu fiind foarte utile. Această platformă permite inserarea testelor de evaluare create cu diferite 
aplicații (Quizziz, Kahoot, Wizer, Learning Apps, Liveworksheets, Google Forms etc). 

 Chiar din clasele mici, elevii pot fi evaluați online prin crearea unor proiecte adaptate la nivelul lor. 
De exemplu, folosind aplicațiile CatterKid, Voki, Blabberize, elevii din clasa pregătitoare au înregistrat 
mesaje vocale, făcând pozele să vorbească. Aceste aplicații sunt ușor ușor de folosit și potrivite pentru 
evaluarea orală la cei mici. Tot pentru evaluarea orală, am utilizat sub formă de joc Wheel of Name care 
permite inserarea imaginilor, cuvintelor, propozițiilor. Sarcinile scrise pe roata pot fi variate, în funcție de 
creativitatea profesorului și nivelul de înțelegere al elevilor.  

Pentru realizarea unor proiecte simple, gen benzi desenate folosesc Makebeliefscomix. StoryJumple, 
Canva sau Book Creator le utilizez pentru a crea cărți digitale ce pot fi folosite în evaluarea online. 
Colaborarea dintre învățător și profesorul de limba engleză care predă la clasă s-a materializat cu realizarea 
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unor proiecte bilingve, română-engleză, Lapbookuri și cărți digitale despre animale, plante, cifre sau litere 
la nivelul claselor mici. 

Pentru crearea unor proiecte video de către elevi am folosit Moovly (video în cinci minute). 
Un alt instrument interesant care merită încercat în evaluarea online este Plickers. Recomand! 
Interactivitatea este sufletul predării-evaluării online. Procesul de învățare are loc mult mai ușor când 

elevii învață cu plăcere, iar o soluție pentru a-i ajuta este să intrăm în lumea lor, a jocului, să-i facem să se 
simtă valorizați.  

În concluzie, predarea-evaluarea online, deși este o provocare pentru toți, ajută însă o atitudine 
deschisă și flexibilă. 
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ÎNVĂȚAREA - EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: CRISTEA LUCREȚIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,STAN ȘTEFAN ,, VLĂDENI JUD. DÂMBOVIȚA 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Iată câteva dn aspectele pozitive ale învațării-evaluării online: 
- deschiderea către o varietate de formule de predare / evaluare online  
- comunicarea online este una dintre formele preferate în rândul elevilor  
- acces rapid la numeroase mijloace adiacente necesare unei bune desfășurări a lecțiilor, mai ales de 

literatură: fond muzical, imagini 
- relativa flexibiliate a programului 
- verificarea rapidă a informațiilor 
Însă există și aspecte mai puțin plăcute ae activității didactice online cum ar fi: 
- timpul exagerat petrecut in fața calculatorului 
- comunicarea poate fi doar aparentă elevii nu au deschis camera / nu au deschis microfonul 
- pericol social în ceea ce privește comunicarea pe viitor a elevilor / profesorilor  
- pregătirea lecției online necesită muuult mai mult timp, mult mai multă imaginație  
- corectarea materialelor este mult mai solicitantă (mai ales a celor fotografiate / scanate după „scrisul 

de mână”)  
- lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne adaptăm din mers... când, de fapt, nu mergem  
 
 În privinţa părinţilor, opiniile cadrelor didactice au pus în lumină atitudini diferite ale acestora în 

raport cu evaluarea copiilor. 
Iată câteva dintre concluziile realizate: 
- Părinţii acceptă mai uşor aprecierile educatoarei la adresa copilului lor, dacă informaţiile evaluative 

le sunt comunicate individual, decât dacă le sunt comunicate în grup, când reacţionează emoţional; 
- Unii părinţii nu acceptă rezultatele negative ale evaluării copiilor lor. 
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. INV. PRESC. CRISTEA MIHAELA 

G. P. P. MANOCSKA - STRUCTURA G. P. P. NR. 3, TG. SECUIESC 
 
Invățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 
a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 
pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 
comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile 
utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, 
cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferințe 
în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această 
perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Educatoarele și părinții au înțeles că nu atât proiectele 
didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt 
prioritate în această perioadă de izolare. Educatoarele au îndrumat părinții că este important de organizat 
copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de 
activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea 
colegilor. 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 
cr eează conturi gratuite pentru profesori (contul șco lii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări 
pe ecran. 

HARTI DIGITALE- ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes şi la ciclul preşcolar.  
ZEEMAPS- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi 

identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor 
geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. 

PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web.  

PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 
materiale de tipul documentelor, prezentărilor, etc. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.  

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line.  
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WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru susținerea învățării. Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor 
ludice inserate. 

Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul 
adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă). 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
PROF. CRISTESCU MIHAELA 

PROF. ION LENICA 
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA 

 
Evaluarea constituie un proces fundamental prin care se realizează orientarea și optimizarea învățării, 

inclusiv la disciplina biologie. Precizia şi eficiența evaluării sunt strâns legate de formularea competențelor 
şi de desfăşurarea demersurilor de instruire. În aceste condiții, probele de evaluare trebuie selectate şi 
elaborate în strânsă legătură cu acestea şi, mai ales, în funcție de gradul de complexitate al competenței, 
precum şi în funcție de rezultatele aşteptate ale instruirii (cunoştințe, deprinderi sau capacități intelectuale, 
priceperi şi deprinderi practice, comportament). 

Metodele complementare de evaluare au un rol formativ pronunțat şi o mare capacitate de motivare 
a angajării elevilor în activitățile de învățare. Utilizarea lor în evaluarea curentă la disciplina biologie 
permite:  

- evaluarea globală a progresului şcolar al elevului;  
- evaluarea de produs şi de proces;  
- consolidarea abilităților de autoevaluare;  
- evaluarea gradului de dezvoltare a unor competențe ce vizează abilități, aptitudini, atitudini şi 

comportamente, care nu pot fi evaluate prin metodele tradiționale. 
În ansamblul lui, sistemul educaţional se află în faţa unor provocări sociale create în special de 

dezvoltarea societăţii informaţionale: o cerere puternică din partea pieţei muncii pentru noi competenţe 
individuale şi colective; rata accelerată a schimbărilor care apar; cerere pentru noi forme de învăţare, mai 
puţin instituţionale şi cu acces la informaţie şi cunoştinţe; noi cereri de angajare în raport cu oportunităţile 
de formare care impun schimbări în educaţie, de la competitivitatea individuală spre dezvoltarea abilităţilor 
de lucru în echipă; o cerere tot mai mare pentru creşterea autonomiei în planificarea opţiunilor de formare 
(lifelong learning). 

 Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea digitală, cu ajutorul calculatorului, 
este liberă de orice element de subiectivism şi deopotrivă de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre 
elevi la verificările curente şi la examene.  

Această metodă economiseşte timpul, se schimbă însuşi raportul cadru didactic-elev, prin creşterea 
încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. De asemenea elevii se pot autoevalua pe parcursul muncii 
independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feedback-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi 
performante. 

Cerințe privind evaluarea digitală: 
-  elaborarea itemilor și a probelor de evaluare, prin respectarea exactității şi validității, acestea 

oferind diagnoză, prognoză, feedback, motivând, inspirând, asigurând evoluția educabililor;  
- adaptarea evaluării la specificul clasei - nivel de cunoaștere, particularități psihopedagogice ale 

elevilor; 
- centrarea evaluării pe competențele generale fiecărui nivel de învățământ și respectiv, 

competențele specifice fiecărei clase. 
Avantajele evaluării digitale:  
- facilitarea înțelegerii de către elevi a complexității unor situații care necesită rezolvare, a formulării 

unor decizii/opțiuni, prin observarea şi confruntarea imediată cu consecințele; 
-  exersarea deprinderii de a căuta, prelucra şi utiliza informația (şi nu de a o reține mecanic);  
- exersarea modului în care trebuie să învețe (ceea ce reprezintă, de fapt, o competență cheie cu 

caracter transversal, recomandată la nivel european). 
Limite ale evaluării digitale: 
-  necesitatea existenţei unei baze materiale, corespunzătoare;  
-  există pericolul fraudei; 
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-  există o mare inerție în rândul unor cadre didactice, care nu pot fi receptive la elementele de 
noutate din sistemul de învățământ; 

-  utilizarea exagerată a computerului. 
Un element de noutate în domeniul evaluării digitale, la nivelul sistemului educațional românesc, îl 

reprezintă crearea unor sisteme informatice de resurse şi servicii digitale de evaluare, de tip portal, 
incluzând bănci de itemi şi teste, ce pot fi utilizate atât de cadrele didactice cât şi de elevi. 

Creşterea continuă a capacităţilor şi flexibilităţii noilor tehnologii informatice cu aplicabilitate în 
situaţiile educative, dublată de o continuă descreştere în cost a echipamentelor, precum şi capacitatea 
tehnologiilor de a facilita funcţionarea anumitor structuri tradiţionale ale instituţiilor sunt argumente ce 
conving factorii decizionali să adopte schimbarea şi să accepte un mod dual de organizare a activității 
didactice acesta fiind dealtfel un model de educaţie la distanţă destul de frecvent întâlnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cerghit I. 2002. Sisteme de instruire alternative şi complementare, Ed.Aramis, Bucureşti; 
Ianovici Nicoleta.2011. Aspecte privind evaluarea și autoevaluarea elevilor la Biologie, Natura 

Biologie, Seria III, Vol.53. Universitatea Timișoara; 
Șușnea E.2013. Instruire asistată de calculator, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 

București; 
http://www.isj.gl.edu.ro/html/sub_linkuri/BIOLOGIE/2012-2013/obiective%20specifice-Biologie.pdf; 
https://vdocuments.site/ghid-de-evaluare-disciplina-biologie.html. 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

LA CLASELE PRIMARE 

 

AUTOR: CRISTESCU–POPESCU ECATERINA 
 

 Evaluarea reprezintă un moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind interesaţi deopotrivă 

profesorii, elevii, dar şi societatea în ansamblul ei.  

 În funcție de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea are mai multe sensuri, fiind 

înțeleasă: ,, ca instrument sau modalitate de reglare a proceselor de predare – învățare ; ca judecată de 

valoare asupra rezultatelor procesului de învățământ prin raportare la obiective ; ca mijloc de comunicare 

a rezultatelor obținute de elevi în activitatea de învățare ; ca proces prin care se stabilește dacă sistemul 

educațional își îndeplinește funcțiile pe care le are ; ca activitate prin care sunt colectate, asamblate și 

interpretate informații despre starea, funcționarea și/ sau evoluția viitoare probabilă a unui sistem : elev, 

profesor, unitate școlară, sistem de învățământ .’’ 

 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale: 

probe orale, probe scrise, probe practice și metode complementare (moderne): observarea șistematică a 

comportamentului, referatul /eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

 Pentru probele orale am folosit fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și 

simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Google Meet. Elevul a avut posibilitatea să expună 

răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Acest lucru a fost realizabil . În privința probelor scrise ies 

din discuție instrumentele online. Inclusiv partea de teste de evaluare nu mai este aplicabilă . Elevii mei 

sunt la vârsta micii școlarități, sunt sprijiniți de părinți la tot pasul și acest lucru conduce spre o evaluare 

mai puțin obiectivă. Probele practice pot exista doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 

 Legat de metodele moderne, nu am o opinie cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în 

mediul online . Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 

încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Mai putem folosi clasicul e-mail pentru 

transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 

poate filma prezentarea acestora și o poate posta online .Dar, și în acest caz, vor avea nevoie de ajutorul 

părinților . Foarte puțini elevi având dispozitive personale, lucrează mai mult pe telefonul părinților și sub 

supravegherea acestora. 

 Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Online-ul pune la dispoziția 

evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator.  

Evaluarea trebuie să fie totuși corectă.  

 Pentru a crește gradul de corectitudine al unui test online, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
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trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale :definirea și 

gruparea întrebărilor pe categorii, alocarea dinamică în teste a întrebărilor pe diferite categorii, dispunerea 

aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test, definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: 

cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante, programarea testelor 

la anumite intervale orare, limitarea timpului, închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la 

expirarea timpului alocat, limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare, punctaj diferit pe 

tipuri de întrebări și nivel de dificultate, posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care 

s-a întrerupt accesul online la test, din motive dependente sau nu de platformă sau evaluat, protejarea 

accesului în teste cu o parolă, limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor 

participanților la proces. 

 Zilele acestea am analizat comparativ platformele gratuite: Google Forms și Microsoft Teams cu 

Microsoft Forms . Ele permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare . 

 După părerea mea, oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, 

aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării. Așadar, facem evaluare, 

în aceste momente grele, pentru continuitate, pentru a oferi elevului un mod obiectiv de evaluare din partea 

profesorului . Cu toate acestea, menirea profesorului este și va rămâne aceea de a șlefui elevul astfel încât 

acesta să strălucească indiferent de împrejurările în care se desfășoară educația. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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EVALUAREA ELEVILOR SUB FORMĂ DE JOC ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTUREAN DANIELA 
LIC. TEORETIC ,,ANA IPĂTESCU”, GHERLA 

 

 
Școala online constituie o provocare mare pentru toți factorii educaționali deopotrivă:cadre didactice, 

elevi și părinți.Poate provocarea este mult mai mare la clasele primare, unde competențele digitale ale 
micilor învățăcei sunt, pe departe, incomplet formate. 

 În aceste condiții, se impune, mai mult ca oricând, dezvoltarea strategiei de management educațional 
în general, a managementului resurselor umane, pe toate nivelurile, mai ales al formării inițiale și dezvoltării 
profesionale a profesorilor. Digitalizarea sistemului de educație este o urgență nu numai pentru asigurarea 
învățării online, ca alternativă la normalitate, ci și pentru continuarea comunicării cu elevii, profesorii, 
părinții după reîntoarcerea în școală.  

O altă urgență o constituie adaptarea programelor/conținuturilor/instrumentelor de evaluare și notare 
la acest sistem de lucru. 

Este extrem de important să existe o comunicare constantă și eficientă cu toți partenerii noștri 
educaționali, dar mai ales cu părinții elevilor. Sprijinul părinților în asigurarea desfășurării activităților 
online, dar și în asigurarea suportului moral al propriilor copii, elevii noștri, a contat foarte mult. 

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Fiecare dascăl trebuie să exerseze modalități variate de a transforma o strategie didactică specifică 
spațiului școlii într-una potrivită mediului online, să le aleagă pe cele care se pliază pe nivelul clasei la care 
predă. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Ea trebuie să abordată în așa fel încât să constituie o plăcere pentru elevi. Susțin utilizarea 
platformelor de tip e-learning și nu neaparat aplicații de socializare sau de tip chat, care limitează unele 
atribute specifice e-learningului precum interactivitatea, aplicarea unor metode de evaluare moderne și 
diversificate, trasabilitatea activității instructiv-educative a elevilor și profesorilor.  

Dintre numeroasele modalități de aplicare, mă voi referi la câteva dintre acestea, pe care eu le-am 
aplicat în această perioadă de ,,inițiere”, dacă o putem numi astfel.  

Zoom-folosită îndeosebi pentru probele de evaluare orală, comunicarea video-audio unu la unu ,, în 
care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Pentru exemplificare, evaluare 
orală, unitatea ,,Universul copilăriei”-tema ,,Jucăria preferată”. 
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Google Classroom: aici am postat și corectat temele, am feedback direct fiecărui elev, am creat o 

bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le ofer de 
obicei. Deoarece elevii au fost în clasa I, a fost nevoie de implicarea părinților pentru postarea temelor, dar 
au fost și cazuri în care elevii au deprins competențele necesare pentru activitatea pe această platformă. 
Exemplificare: pagina clasei I A, pe care o îndrum. 

 
 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Exemplificare: disciplina Comunicare în limba 
română, tema ,,Sunetul și literele w, q, y”. 

 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 

Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis.Poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă 
o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de 
ansamblu asupra materiei. 

Metoda cea mai agreată de copii este evaluarea fun (prin joc), pe care am aplicat-o folosind 
aplicațiile: 

-Quizlet- copiilor li se arată un termen sau o definiție și trebuie să tasteze termenul sau definiția care 
merge cu cele arătate. După ce au introdus răspunsul lor, ei văd dacă răspunsul lor a fost corect sau nu și 
pot alege să înlocuiască gradarea automată și să-și numere răspunsul ca corect dacă este nevoie.  
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-Wordwall-folosit mai ales în evaluarea finală, la : 
 -Comunicare în Limba Română: Unitatea de învățare, Alfabetul limbii române”-aranjarea unor 

litere/cuvinte/imagini în ordine alfabetică 
-Matematică și Explorarea Mediului:Unitatea de învățare ,,Unități de măsură”,  ,,Figuri geometrice”-

folosind metoda ,,drag and drops”elevii glisează și fixează cuvântul cheie lângă definiția sa. 
 

 
 
-Kahoot-Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 

relaxat, contribuie la dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. Este foarte 
important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt 
relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce 
nu, în autoeducație. 

Evaluarea prin concurs s-a bucurat de succes și a fost agreată întotdeauna de copii, contribuind la 
motivarea intrinsecă a acestora. Cu sprijinul părinților, am ajutat și inițiat elevii în accesarea platformei 
interactive https://www.evaluareinteractiva.ro/. 

Sunt doar câteva dintre modalitățile prin care putem face ca evaluarea online să se desfășoare în bune 
condiții, fără a stresa copiii. Depinde de noi să identificăm cele mai bune soluții de a susține lecțiile și de a 
integra toți elevii în activitățile educaționale, să construim activități de învățare adaptate noilor cerințe.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CSABAI TÜNDE 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ”, ORADEA 
 
Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este cuantificarea măsurii în care au fost atinse 

obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare. 
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 

susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i stimuleze în sensul acumulării cât mai multor cunoștințe și să 
vină în sprijinul activității de învățare. 

Tehnologiile informatice au pătruns tot mai profund în mediul educațional și se dovedesc a fi de un 
real folos și în planul evaluărilor realizate în mediul virtual, prin oportunitățile oferite de o gamă 
diversificată de platforme educaționale online. 

Pentru probele de verificare orală, desfășurate online, pot fi utilizate camerele de web în grupuri de 
Messenger, Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată să prezinte răspunsul la o întrebare sau să facă 
dovada, prin mijloace audio-video, a însușirii unei lecții. În cazul acestui gen de evaluare orală, activitațea 
de verificare a cunoștințelor se realizează în regim sincron. 

Însă, poate cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip 
chestionar. Acestea pot include răspunsuri de tipul „da”/ „nu” sau („adevărat”/”fals”) sau selectarea unuia 
sau a mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, pe baza unor itemi cu alegere multiplă, 
asociere de imagini, texte, completarea spațiilor libere sau întrebări cu răspuns deschis. Acest tip de 
evaluare a cunoștințelor dobândite se realizează în regim asincron. 

Astfel, evaluarea online prin teste-grilă este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de disciplina de 
studiu, are un nivel înalt de obiectivitate și provoacă elevii să aibă o atenție sporită, pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

Alte instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate cu succes în evaluarea elevilor, în mediul virtual sunt: 
Quizizz: o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, 

teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Wordwall: o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și, din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare, completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi, în partea de jos, 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

O platformă educațională pe care eu am reușit să o folosesc atât în procesul de  
predare, cât și în cel de evaluare se numește MOODLE. Prin intermediul acestei platforme, se pot 

organiza activități didactice, dar și de evaluare, atât în regim asincron, prin postarea pe platformă a 
conținutului lecțiilor, a unor materiale suport, unor link-uri utile (URL), a unor sarcini de lucru (fișe) sau 
teste cu termen stabilit de finalizare, cu posibilitatea evaluării online și a acordării punctajului, cât și în 
regim sincron, accesând, direct de pe platformă, opțiunea Open Meettings, recomandată fiind utilizarea 
browserului Microsoft Edge sau Mozzila Firefox. 

Evaluarea prin intermediul platformei Moodle se bazează pe o viziune modernă, mult mai atractivă 
ca cea clasică în care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră 
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interactivă şi adaptabilă nevoilor elevilor. Evaluarea e-learning prin intermediul platformei Moodle poate 
fi definită ca o evaluare la distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină 
metodele didactice tradiţionale cu metode bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea 
performanţelor individuale ale elevilor. Observarea sistematică/curentă presupune urmărirea felului în care 
elevii participă la desfăşurarea lecţiilor, la îndeplinirea sarcinilor didactice impuse. Acest lucru, se poate 
realiza pe platforma Moodle utilizând două instrumente gratuite al managementului-Rapoarte și Diverse 
care vor înregistra realizarea și predarea documentelor/temelor/sarcinilor alocate. Fiecare din acestea, 
prezintă diferite aspecte ale realizării sarcinilor, de exemplu: instrumente Diverse-postări pe blog, 
observații, intervenții forum și forum discussions; iar instrumentul Rapoarte: logări, toate jurnalele, raport 
de sumar și raport total. Examinarea orală va fi realizată pe platformă prin conversaţii, cadrele didactice 
urmărind calitatea cunoştinţelor, gradul de înţelegere al problemelor, capacitatea elevilor de a opera cu 
noţiunile învăţate. 
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EVALUAREA DIGITALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

EDIȚIA 2020 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: CUCER ANIȚA 

 
Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

Scrisoarea metodică adresată cadrelor didactice din învățământul preșcolar descrie acest an școlar 
,,Un an școlar altfel ,,. Declararea pandemiei de COVID-19 și măsurile impuse în acest context, a determinat 
sistemul de învățământ românesc să se adapteze noilor provocări generate de pandemia de COVID-19. 
Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea preșcolarilor, urmează momentul evaluării conținutului parcurs. 

Socializarea este foarte importantă la vârstele mici, cu atât mai mult, acum, în contextul situației 
pandemice care impune reguli de distanțare fizică, rolul adultului de referință din viața copilului 
(educatoare, personal de sprijin, părinte) este acela de a minimiza efectele negative ale acestor reguli. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 

 In învățămăntul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor si deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educațional. In același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de 
învățământ.  

În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor 
atenția preșcolarilor și cuprinde următoarele acțiuni:  

– proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică; 

– utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de 
învățare pe platforme educaționale; 

– organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul online; 
– utilizarea diverselor instrumente de evaluare online; 
– realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback fiecărui preșcolar; 
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă 
largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să 
explorăm. Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, 

898

https://mainnews.ro/tag/elev/


percepția părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați 
continuu în acest proces. 

Indiferent de formarea inițială și de câtă experiență avem în domeniul educației, nu am anticipat și nu 
ne-am pregătit pentru așa ceva. Citim, experimentăm, improvizăm, greșim, selectăm timid metodele pe care 
să le folosim și nu dezbatem suficient. Acum când școala nu mai e la fel, realizăm că nu s-a gândit nimeni 
la planurile de continuitate a procesului educațional. Hai să facem evaluare cu un scop, să oferim feed-back 
copiilor, să-i încurajăm și să-i lăudăm, să nu ne izolăm de educație și de educabili! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
• Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019, CURRICULUM PENTRU 

EDUCAŢIA TIMPURIE 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROF. CUCU LUMINITA DUMITRA 

 COLEGIUL ECONOMIC AD-TIV IASI 
 
A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare în structura de funcţionare a 
activităţii didactice/ educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor 
evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii 
didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare 

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de aceste lucruri.  

 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei și au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Aplicația permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

În loc de concluzii 
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin deciziile educatorului. Așadar, 
facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. O facem 
pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA ONLINE - O ADEVĂRATĂ PROVOCARE 

 
PROF. CUREA CRISTINA-LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CRISTOFOREANU” RM-SĂRAT 
JUDEȚ BUZĂU 

  
Scopul evaluării este de a măsura dacă obiectivele unui program de instruire au fost atinse și dacă 

metodele de predare- învățare au fost eficiente. Activitatea de evaluare trebuie să fie realizată în acord cu 
perspectiva de formare a celui educat. 

 Evaluarea trebuie să aibă ca scop central aspectul formativ, întărind și sprijinind astfel interesu 
elevilor pentru studiu. 

 În ultimul an datorită situației sanitare create la nivel mondial, tehnologia informatică a pătruns foarte 
mult în domeniul educației. Astfel, internetul pune la dispoziția utilizatorilor de toate vârstele o bogată 
ofertă educațională, cursuri, platforme online, care sprijină beneficiarul educației în învățare. 

 Astăzi, fiecre familie a fost obligată să se adapteze noilor cerințe ale tehnologiei. Dacă până acum 
aproape un an nu se punea problema accesării platformelor online pentru învățare decât ca o sarcină 
suplimentară, acum întregul proces de predare-învățare- evalure se face exclusiv online, ca o soluție de 
compromis. 

 Această alternativă de învățare online a schimbat modul de abordare a lecției tradiționale. Respectând 
pașii pedagogici de realizare a unei lecții care se desfășoară în online constatăm că metodele utilizate trebuie 
să fie mult mai interactive și să pună elevul în situații inedite de rezolvare a unor sarcini școlare. Trebuie 
avut în vedere în ce măsură tehnologia poate îmbunătăți stilul de predare și de evaluare. Ponderea aplicării 
instrumentelor online trebuie să fie moderată și să se facă în mod adecvat. Câștigul care poate fi evidențiat 
este că elevul dobândește o mai mare autonomie în învățare. 

 Evaluarea online la clasele primare, mai ales la clasele pregătitoare și întâi este cu adevărat cea mai 
mare provocare. 

Pentru acest tip de evaluare am ales să utilizez doar câteva resurse online, pentru ca toți școlarii de 
vârstă să le poată accesa.  

Wordwall este una dintre cele mai intresante aplicații recomandate pentru evaluarea in online pentru 
învățământul primar. Aplicația oferă posibilitatea de a crea activități interactive pentru elevi sub formă de 
jocuri de cuvinte, de iidentificare a unor cuvinte lipsă, chestionare tip ”Vrei să fii miliardar?”, jocuri de 
atenție, etc. Aplicația pune la dispoziție materiale create de alți profesori într-o multitudine de limbi. 
Apicația poate fi utilizată atât pentru evaluarea sncron, cît și pentru cea asincron. Testele- joc ale aplicației 
pot fi utilizate la finalul lecției pentru obținerea feed-back-ului. Astfel, toți elevii vor fi implicați interactiv 
în evaluare. 

O altă aplicație este LearningApps cu jutorul cărora putem crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste. Aplicația se poate seta și în limba română. LearningApps ne oferă posibilitatea de a căuta exerciții 
selectate pe discipline și ani de studiu, de a crea fișe de lucru, de a ne putea crea propriile clase de lucru, 
păstrând toate exercițiile create de noi. 

Evaluarea online nu oferă siguranța că elevul deține toate cunoștințele și deprinderile în concordanță 
cu standardele de evaluare școlară. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

 
 PROF. CURIMAN CRISTINA 

 SCOALA GIMNAZIALA VEDEA 
 JUD. TELEORMAN 

 
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi 
evaluare sumativă (cumulativă), sunt utilizate de toate cadrele didactice. 

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor 
de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia 
aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate 
folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică în unele cazuri la 
limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau 
seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor sumative, care se 
pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de bacalaureat etc., 
sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
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structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and 
against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, 
la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre 
subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit această metodă la clasa a IX-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre tradiţii si obiceiuri de 
Halloween. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ON LINE 

 
ELISABETA CUSTARA 

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA”,  
CONSTANŢA 

 
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are 

însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl 
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările 
tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic 
o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar 
dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-
ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă 
interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este 
urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

 Evaluarea online poate fi utilizată: 
- ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
- ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
- în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
- mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
- o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer 
ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi 
predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul 
alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

- teme scrise; 
- participarea la discuţii online; 
- eseuri; 
- publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
- quiz-uri şi întrebări online; 
- activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
- teme colaborative; 
- dezbateri; 
- portofolii; 
- revizuiri; 
- examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
- posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
- monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
- evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
- furnizarea de feedback imediat. 
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Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  

Flexibilitatea poate însemna: 
- susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
- furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
- furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date. 

Metode/ Teste de tip chestionar • Tipuri:  
- Răspunsuri “da/nu” (true/false)  
- Răspunsuri multiple (multiple choice)  
- Nu se pune accent pe creativitate  
- Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate 
- Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor  
- Aplicabile în orice domeniu 
Teste de tip chestionar • Strategii:  
- Prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte 
- Un număr de minim 3 răspunsuri/întrebare  
- Foarte uşor de automatizat şi de procesat Teste propunând probleme spre soluţionare 
-  Implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite  
- Evaluare cu obiectivitate relativă 
- Dificil de evaluat în mod automat 
Evaluare | Cerinţe  
- Susţinerea simultană de examene multiple 
- Prezentarea imediată a rezultatelor  
- Identificarea elevilor  
- Evaluarea exclusiv electronică, fără a implica utilizarea de hârtie 
- Alegerea aleatoare a întrebărilor de test 
- Restricţionarea automată a perioadei de timp disponibile pentru examen 
 Evaluare | Metode 
- Cuantificarea numărului de răspunsuri greşite/corecte pentru fiecare întrebare pusă  
- Nr. răspunsuri corecte din nr. total de întrebări  
- Căutarea părţilor greşite dintr-un răspuns  
- Penalizări pentru fiecare răspuns greşit 
- Căutarea părţilor corecte dintr-un răspuns 
- Crearea testului – specificarea întrebărilor şi răspunsurilor 
- Încărcarea testului pe server (upload)  
- Accesarea testului de către studenţi  
- Susţinerea testului  
- Vizualizarea punctajului 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 

câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CONSTANTINESCU DIANA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU 
 
Această perioadă pe care o traversăm de câteva luni, a fost și este una nouă și extrem de provocatoare. 

Întreaga viață ne-a fost întoarsă peste cap, pe o perioadă nedeterminată, Statistici, vești negative ne asaltează 
din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. 

Am fost nevoiți, atât noi cât și elevii, să căutăm, să se documenteze cu privire la utilizarea 
platformelor de învățare online pentru a putea face față provocărilor actuale. 

Predarea-învățarea –evaluarea sunt corelate astfel încât nu pot funcționa una fără cealaltă.De aceea, 
evaluarea este esențială și în mediul online. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare clasică, evaluarea 
orală sau textul decimologic, adică am înlocuit o bucăată simplă de hârtie cu un document electronic – și 
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi pentru a-și evalua cunoștințele. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
În experiența mea de la catedră am constatat că le place acest lucru. Uneori creativitatea manifestată a fost 
uluitoare. Dar să nu pierdem din vedere latura academică, adică ce dorim ca elevii să ne arate că știu – au 
învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de utilizare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri multiple. 

Am enumerăm câteva: 
1. GOOGLE CLASSROOM: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot 

fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedbac având ca bază celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

2. GOOGLE JAMBOARD este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte iar toți 
elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3. GOOGLE FORMS permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Serviciul permite profesorului să insereze imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elevi. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau 
nu.  

4.  Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback imediat. Elevii pot afla atunci dacă 
răspunsul oferit la un text cu întrebări variate este cel coret sau nu. Măiestria profesorului constă în 
formularea distractorilor (răspunsuri corecte să fie alternate cu răspunsurile incorecte, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai bine formulați. Mai mult, putem să includem 
explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În 
plus, elevii pot relua testul. 

5. KAHOOT – prin intermediul acestei aplicații elevii pot devinii „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

6. WORDWALL – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: PREZI, ANIMAKER etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu SCREENCAST-O-MATIC în care 
să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez 
să explorați și să permiteți și elevilor să facă același lucru. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii din diferite colțuri ale lumii vorbesc în 
sens pozitiv, cât mai des. 
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STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII LA 

MATEMATICĂ 
 

PROF. COPIL OLIMPIA,  
COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ 

 
Semestrul II al anului școlar 2019-2020 a adus o surpriză învățământului românesc (și nu numai). 

Din cauza pandemiei de coronavirus școala a trebuit să se mute în mediul on-line. Așa că după o perioad 
de 2-3 săptămâni de tatonări fiecare cadru didactic (dedicat meseriei) a găsit o variantă de lucru cu elevii 
săi. 

 La școala unde lucrez am utilizat platforma Classroom și apoi platforma Adservio. Cum timpul alocat 
unei ore pe aceste platfome a fost mai mic de 50 minute mi-am concentrat atenția pe parcurgerea programei 
școlare, având în vedere că sunt profesor de matematică și matematica este obiect de examen scris. Trebuie 
să remarc faptul că metodologia de încheiere a situației școlare în anul școlar trecut mi-a permis să-mi 
organizez timpul petrecut cu elevii astfel încât să-mi parcurg toate conținuturile programei școlare. De 
aceea la începutul acestui an școlar s-a impus o recapitulare a cunoștințelor dobândite anul trecut și o 
evaluare a acestora. Astfel la calsa a VIII-a am conceput un test de evaluare inițială după noul model al 
subiectelor de Evaluare Națională (trebuie să spun că exista presiunea intrării în orice moment în scenariu 
roșu, adică on-line). 

Test inițial, clasa a VIII-a, 2020-2021 
Subiectul I 
1. Media aritmetică a numerelor reale pozitive 4√6 și 8√6 este egală cu: 
a) 6 b) 6√6 c) 6√3 d) 12√3 . 
2. rezultatul calculului: √7 + 9√14: �−3√2� este: 
a) 2√7 b) −2√7 c) 7√7 d) −5√7 . 
3. Comparând numerele 𝑥𝑥 = 6

√2
 și 𝑦𝑦 = 10

√5
 s-au obținut 4 variante de răspuns. Răspunsul corect este: 

a) 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦 b) 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 c) 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 d) nu se pot compara. 
4. Suma dintre dublul unui număr și 5

9
 este egală cu 3. Atunci numărul respectiv este egal cu: 

a) 11
9

 b) 9
11

 c) 11
18

 d) 22
3

 . 
5. Rezolvând ecuația: |3𝑥𝑥 − 1| = 5 s-au obținut mai multe răspunsuri. Răspunsul corect este: 
a) 𝑆𝑆 = �− 4

3
; 2� b) 𝑆𝑆 = {2} c) 𝑆𝑆 = �− 3

2
; 1� d) 𝑆𝑆 = �−2; 4

3
�. 

6. Media geometrică a numerelor reale pozitive 3√15 și 5√15 este:  
a) 15√15 b) 15 c) 45√5 d) 75√3 . 
 
Subiectul II 
1. Diagonala pătratului cu latura de 5 cm este egală cu:  
a) 5 b) 5√2 c) 5√3 d) 10. 
2. Diagonala dreptunghiului cu lungimea de 4√2 cm și lățimea de 2 cm este egală cu: 
a) 6√2 b) 4√3 c) 6 d) 8√2. 
3. Perimetrul rombului cu lungimile diagonalelor de 12 cm și 16 cm este egal cu: 
a) 48 cm b) 64 cm c) 40 cm d) 56 cm. 
4. Aria triunghiului ABC cu măsura unghiului A de 90°, măsura unghiului B de 60° și BC=12 cm, 

este egală cu: 
a) 72√3 b) 36 c) 72 d) 18√3. 
5. Latura triunghiului echilateral înscris în 𝒞𝒞(𝑂𝑂;𝑅𝑅),𝑅𝑅 = 6 𝑚𝑚 este egală cu: 
a) 6√3 b) 6√2 c) 6 d) 3. 
6. Latura pătratului înscris în cercul 𝒞𝒞(𝑂𝑂;𝑅𝑅),𝑅𝑅 = 4 𝑚𝑚 este egală cu: 
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a) 4 b) 4√3 c) 4√2 d) 2. 
 
Barem de corectare: 
Subiectul I 

1 2 3 4 5 6 
b b b a a b 

 
Subiectul II 

1 2 3 4 5 6 
b c c d a c 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CORBU GEORGIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„NICOLAE IORGA”, PITEȘTI 
 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

•crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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IMPORTANȚA EVALUARII ONLINE 

 
PROF. CORINA-MARIA POPA C.N. "D-NA STANCA" FAGARAȘ 

 
Dar de ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

Încep cu un citat dintr-un articol din referințele de mai jos: În cadrul instruirii asistate de calculator 
se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respectiv.  

Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare 
În instrumentele din articolul precedent, trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea 

conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 
100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora 
actuală este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. 
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Esențial este că evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea 
identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, 
continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. 

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Zilele acestea am analizat comparativ platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu 

Microsoft Forms) pentru a vedea dacă răspund cerințelor anterioare. Din păcate nici una din ele nu se 
califică. Da, permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură 
crearea de categorii de întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. 

După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

Închei cu un alt citat: Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR COROBCO GEANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135, BUCUREȘTI/SECTOR5 

 

Evaluarea reprezintă componentă esențială a activității de învățământ în general, o piesă de bază în 
domeniul educaţiei în general şi a procesului didactic, în special. Este etapa finală dintr-un şir de evenimente 
succesive ce cuprinde următorii paşi: stabilirea obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea 
activităţilor de realizare a acestora, măsurarea rezultatelor şcolare. 

Scopul evaluării este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și 
să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate.  

 Literatura de specialitate formele de evaluare sunt împărțite în: 
1. Metode tradiţionale/clasice de evaluare : 
 Evaluarea orală 
 Evaluarea scrisă 
 Evaluarea prin probe practice 
2. Metode moderne/alternative/complementare de evaluare : 
 Observarea sistematică a comportamentului elevului 
 Portofoliul 
 Proiectul 
 Investigaţia 
 Autoevaluarea 
O metodă modernă de evaluare cu ajutorul calculatorului nu a fost identificată. Orice metodă de 

evaluare vom utiliza trebuie să luăm în calcul corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoașterea, 
înțelegerea, aplicarea, analiza, sinteza, evaluarea, aptitudini și deprinderi. 

În ultima perioadă am folosit cu succes în activitatea mea didactică platforma Zoom pentru 
transmiterea conținuturilor și organizarea lecțiilor. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența 
simultană a până la 100 de participanți, dar apreciez că cel mai util este Google Classroom 

pentru gestionarea claselor. 
 În evaluarea orală putem utiliza cu succes comunicarea video-audio în grupurile de Zoom, Skype 

sau Google meet, în care copilul evaluat să poată da răspunsul la o întrebare sau să prezinte lecția învățată. 
 ,,H. Pieron şi colaboratorii săi au insistat asupra examinărilor orale. ,,La oral se apreciază întreaga 

personalitate. Modul de prezentare, ţinuta, privirea directă sau nu, prezenţa de spirit, prestigiul, 
concentrarea atenţiei, demn sau servil, prestigiul, şarmul sunt importante.”(M. Manolescu, 2002, p.171 ). 

 Din punctul meu de vedere proba scrisă nu-și găsește locul în intrumentele de evaluare on-line. 
Evaluarea prin lucrări practice reprezintă un procedeu didactic integrabil, în special, în cadrul metodelor 
bazate prioritar pe cercetare şi pe acţiune. Acest procedeu verifică, îndeosebi, capacitatea elevilor de a 
aplica adecvat cunoştinţele şi capacităţile dobândite conform programelor de instruire, în situaţii didactice 
care solicită realizarea unor obiecte, circuite, aparate, experimente, grafice,  

 Atunci când facem evaluarea trebuie să fie corectă și nu o facem pentru că trebuie, o facem pentru 
continuitate, pentru a avea un scop și pentru a nu ne separa de procesul de învățământ.  
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TELE-SIMULAREA: O TEHNICĂ EDUCATIVĂ ȘI INOVATOARE PENTRU 

ORA DE LIMBA FRANCEZĂ.  
 

 PROF. COSMA CORNELIA  
( LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ) 

 
Proiectul DramaFLE, dezvoltă din vara anului 2011, o tehnică inovatoare, numită mai intai cyber-

teatru și apoi, tele-simulare. Acest ultim termen se defineste ca “o tehnică artistică și educativă, ce vizează 
simulări sau jocuri de rol la distanță, prin videoconferința, cu actori francofoni”. Obiectvul este ca elevul 
să plonjeze într-un scenariu didactic, care să îi permită o veritabilă întâlnire cu un interlocutor francofon. 

 Ideea utilizării acestei tehnici s-a născut din constanta că, elevii vorbesc franceza doar în clasă dar, 
imediat ce ies de la curs, nu mai au parte de un interlocutor vorbitor al acestei limbi, aceasta fiind și o sursă 
reală de demotivare. Această tehnică se înscrie într-un demers de modernizare a practicilor de învățare a 
unei limbi străine. Ea permite elevilor să se confrunte cu situații de comunicare realiste, utilizând video-
conferința. 

 In experiența mea la catedră, pentru a atige acest obiectiv, mai întâi, le-am propus elevilor mei, o 
conversație telefonică. Aceștia au sunat la un hotel din Cannes. Numărul pe care ei îl formaseră, era de fapt 
al unui prieten din Elveția, care juca rolul recepționerului. Atunci când elevilor li s-a spus adevărul, aceștia 
nu au minimalizat cu nimic importanța momentului, rămând în continuare mândri de faptul că au putut să 
comunice în limba franceză. Dorința de a trece de la telefon, la o întâlnire pe Google meet, a fost imediată 
căci, aceasta le putea permite elevilor să-si vadă intelocutorul și să-l înțeleagă mai bine. Astfel că, tele-
simularea devine o piesă de bază a proiectului meu didactic care are ca obiectiv dezvoltarea într-un context 
cât mai autentic a competenței de comunicare orală, în limba franceză cât și evaluarea acesteia. 

Scopurile tele-simulării, atât pentru predare cât și pentru învățare și evaluare, sunt multiple. 
Cele prezentate mai jos sunt și cele mai importante : 
1.-Răspunde la o diversitate de nevoi.  
In contextul autoformării, tele-simularea scoate elevul din izolare. 
2.-Permite o reală întâlnire culturală 
Tele-simularea permite ca elevul să descopere o diversitate a francofoniei, într-o manieră vie căci 

aceasta face posibilă întâlnirea între indivizi îndepărtați din punct de vedere fizic. Conversând pe o oarecare 
temă, cu o persoană din Qubec, elevul se va confrunta cu accentul, expresiile interlocutorului, cu anumite 
coduri culturale și astfel va putea să își evalueze o serie largă de cunoștințe dobândite. Simulând această 
situație, în clasă, cu un coleg de aceeași naționalitate, elevul nu va obține același rezultat iar schimbul 
cultural va avea o notă de falsitate. In tele-simulare, interlocutorul este un comediant, deoarece el 
interpretează un personaj și propulsează elevul într-un joc teatral bogat. El trebuie să fie capabil să evalueze 
elevul, la finalul sedinței. Evaluarea va fi de tip formativ și nu sumativ, pentru a se putea remedia la timp 
aspectele greșit achiziționate. 

3.-Diversificarea interlocutorilor 
Un alt punct forte al tele-simulării este cel de a antrena elevii în a–și schimba regulat interlocutorul. 

In general, elevii își înțeleg foarte bine profesorul lor căci ei sunt obișnuiți cu timbrul vocii sale, cu accentul 
sau cu ritmul vorbirii sale. De îndată ce el aude un alt francofon, lucrurile se schimbă! La elev, frica de 
examenul oral este adesea legată de cea a examinatorului precum și de a realiza « jocuri de rol la distanță 
». De aceea, această metodă ajută foarte bine elevii în a se pregăti pentru probele orale ale examenelor și 
mai ales pentru DELF. 

Concret, pentru a realiza o bună tele-simulare, participanții au nevoie de o bună conexiune la internet, 
să își instaleze un program de conferință și să posede un calculator, un laptop sau o tabletă cu webcam și 
cu microfon. Jocul de rol într-o astfel de conferință durează în jur de 15-30 de minute, după nivelul de limbă 
al elevilor. Acest tip de tele-simulare poate să fie înregistrată, oferindu-i astfel profesorului, posibilitatea 
de a exploata o secvență în cadrul orei de limbă franceză sau de a realiza o evaluare de un anume tip. 

Din punctul de vedere al jocului teatral, fiecare participant interpretează un personaj ( sau câteodată 
pe sine-însuși) într-o situație dată, sprijinindu-se pe o schemă foarte simplă, care să definească progresul 
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fiecărei etape. Realizarea acesteia este foarte importantă deoarece nu există o întâlnire în prealabil cu 
interlocutorii. Pornind de la acest ghidaj, participanții trebuie să improvizeze și să se adapteze. Din această 
optică, tele-simualarea se dovedește un instrument foarte pertinent pentru a dezvolta strategii proprii de 
interacțiune în limba țintă. 

Tele-simularea este o tehnică educativă, încă experimentală, care deschide, în acest moment, axe de 
căutare, pentru profesori. Ea dă naștere la o serie de întebări care au legătură cu interculturalitatea, cu 
învățământul sincron la distanță, cu includerea teatrului în învățarea limbilor străine și cu rezultatele 
evaluării.. 
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METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR  
COSTACHE MARCELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „PROF. ILIE POPESCU”,  
COMUNA ŞOTANGA, JUDEȚUL DAMBOVITA 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le 
aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi 

instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a 
acestuia. 

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează doar 
schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea timpului de evaluare obiectivă 
a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor,  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului 
pentru ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto- corecteze. Rostul testelor nu este să 
le acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line 
este un beneficiu pentru profesor. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate 
clasele unde profesorul respectiv predă. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Cercetările realizate în ultimii ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor 
elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o 
reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului 
cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 
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Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite anterior si le-
a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins standarde noi şi are o 
evoluţie uimitoare. 

Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, stârnind 
emoții și temeri intense de ambele părți.Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi 
accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației 
școlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
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METODE DE TESTARE ON-LINE 

 
PROF. COSTEA ADRIANA 

LICEUL TEORETIC “SAMUIL MICU”, SARMAȘU 
 
 Instruire asistată de calculator 
 • Forme – Evaluare iniţială – Evaluare formativă (continuă) – Evaluare sumativă (cumulativă) 
 • Scopuri – Auto-evaluare – Metodă automată de examinare  
 Metode  
Eseuri 
 –Utilizarea creativităţii  
–Dificil de evaluat cu obiectivitate  
–Potrivite pentru discipline umaniste  
–Greu de implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării automate  
Teste de tip chestionar  
• Tipuri:  
– Răspunsuri “da/nu” (true/false) 
 – Răspunsuri multiple (multiple choice)  
– Nu se pune accent pe creativitate  
– Evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate  
– Efort în pregătirea întrebărilor/răspunsurilor  
– Aplicabile în orice domeniu  
• Strategii: 
 – Prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte  
– Un număr de minim 3 răspunsuri/întrebare 
 – Foarte uşor de automatizat şi de procesat Teste propunând probleme spre soluţionare 
 – Implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite 
 – Evaluare cu obiectivitate relativă 
 – Dificil de evaluat în mod automat  
Cerinţe  
• Susţinerea simultană de examene multiple  
• Prezentarea imediată a rezultatelor  
• Identificarea studenţilor  
• Evaluarea exclusiv electronică, fără a implica utilizarea de hârtie  
• Alegerea aleatoare a întrebărilor de test  
• Restricţionarea automată a perioadei de timp disponibile pentru examen  
• Rularea în cadrul intranet-ului universităţii  
• Securizarea aplicaţiei  
Metode  
• Cuantificarea numărului de răspunsuri greşite/corecte pentru fiecare întrebare pusă – Nr. răspunsuri 

corecte din nr. total de întrebări  
• Căutarea părţilor greşite dintr-un răspuns – Penalizări pentru fiecare răspuns greşit  
• Căutarea părţilor corecte dintr-un răspuns –nota minimă la fiecare răspuns corect  
• Combinată: +/- la notă în funcţie de răspuns corect/greşit  
• Statistică: similar ca la combinată, +/-la notă în funcţie de proporţia de răspunsuri corecte/greşite  
Probleme de securitate 
 • Studenţii nu trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste  
• Aplicaţia de evaluare trebuie să fie folosită doar de studenţii care au un examen de susţinut  
• Studenţii nu trebuie să susţină un examen de mai multe ori, fără acordul explicit al evaluatorului  
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Unelte de evaluare  
• Crearea testului – specificarea întrebărilor şi răspunsurilor 
 • Încărcarea testului pe server (upload)  
• Accesarea testului de către studenţi  
• Susţinerea testului  
• Vizualizarea punctajului  
• Memorarea punctajelor pe server  
• Modulul Masher grupează automat seturile de întrebări, oferă un aspect uniform, crează link-uri 

pentru navigare şi o pagină de index  
• Exemplu de funcţionare: tutorial, tutorial Masher  
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 EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. COSTEA ARINA CRISTIANA 

G.P.P.STEP BY STEP NR.12, ALBA IULIA, JUD. ALBA 
  
 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi procesul de evaluare nu mai este 
reprezentat doar de un sistem de notare, ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile 
individuale ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 Pentru a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, definiţie 
dată de dicţionarul de termeni pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate activitățile 
umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele sistemului social, 
generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. În orice intervenţie 
susţinută asupra copilului, este nevoie de resurse care să ne ajute ca în orice moment să putem măsura 
progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine procesul evaluativ, 
nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem instructiv-educativ. 

 Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

 Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Sistemul de învățământ românesc este foarte greu încercat de pandemia de coronavirus. Totul este 
diferit în acest an școlar. Anul acesta școlar, chiar și procesul de evaluare s-a mutat în sistem online. Acum 
mai mult ca niciodată este nevoie de susținerea, cooperarea și colaborarea părinților. Preșcolarii au nevoie 
să se simtă susținuți și protejați de părinții lor. Cel puțin în prima perioadă, aceștia au nevoie de prezența și 
implicarea părinților. Primele săptămâni vor presupune evaluarea inițială care are rolul de a stabili nivelul 
de pregătire al copiilor la începutul anului școlar, pentru a putea adopta strategiile didactice de care au 
nevoie pentru dezvoltarea lor continuă. Astfel, se dorește a se forma o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente pentru a putea planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, 
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programe de recuperare sau de intervenție specializate. Astfel, evaluarea iniţială este importantă pentru a 
putea determina acele comportamentele care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi, de 
asemenea, pentru formarea unor comportamente noi. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacțiune 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. Acestea se pot desfășura atât în grădiniță, cât și în sistemul online de evaluare. 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că “educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă”. 
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IMPORTANȚA EVALUARII IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. COSTEA MARIANA 

GPP ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
 
 „Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel). 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele 
propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare, pe baza informaţiilor obţinute activitatea 
fiind ameliorată la timp. 

 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educatoare și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care 
este departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 

 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatoarea trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

 Prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare 
fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

 Evaluarea însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă 
un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate, îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, 
cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

 Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaște în fiecare etapa a desfășurării procesului instructiv-
educativ, nivelul atins de copii, identifica punctele forte și lacunele din cunoștințele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabilește 
măsurile necesare pentru completarea și aprofundarea cunoștințelor, corectarea deprinderilor greșite, 
perfecționarea priceperilor și deprinderilor. Tot prin evaluare, educatoarea inventariază achizițiile copiilor 
și apreciază progresul înregistrat de copil de la o etapa la alta a devenirii sale. 

 Evaluarea rezultatelor obținute de copii are efecte pozitive asupra activității lor, îndeplinește un rol 
de supraveghere a activității preșcolare. Verificările asupra acumulărilor calitative și cantitative ale copiilor 
în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea și consolidarea cunoștințelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate și integrate în structuri. 

 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.  

 În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul 
care le-a produs. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Ionescu, M. Radu, I., 1995, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca; 
3.Glava, C., Glava, A., Bout, O., 2008, Pedagogia şi Didactica învăţământului primar şi preşcolar, 

Ed.Echim, Sighetu-Marmaţiei. 
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Méthodes et techniques d’évaluation dans l’enseignement en ligne  

en classe de FLE 
 

COSTIN ALINA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA « MIRON COSTIN » BACAU 

 
L'évaluation des élèves a changé au cours du nouveau millénaire. Bien que les bonnes vieilles 

méthodes du papier et du crayon aient fait leurs preuves, les nouvelles technologies évoluent chaque jour 
pour aider les enseignants dans cette tâche. Il est possible que cette évaluation soit très difficile à réaliser 
chez les élèves ayant des difficultés d’apprentissages. Sans oublier les problèmes techniques qui peuvent 
subvenir.  

Comment évaluer les élèves de manière équitable? Les élèves doivent être évalués en respectant un 
principe d’équité. Il est donc important de mettre en place des modalités qui peuvent être concrètement 
déployées de façon similaire pour la grande majorité des étudiants. C’est pourquoi, l’intégration d’outils 
TICE est indispensable pour interpréter en vue de porter un jugement et de prendre les meilleures décisions 
possibles sur le niveau d’apprentissage de l’élève et la qualité de l’enseignement. 

Il existe deux types d’évaluation de base : 
Les évaluations formatives ont lieu dans le cadre d’une leçon ou d’un cours en ligne et sont utilisées 

pour déterminer dans quelle mesure un élève apprend la matière.  
Les évaluations sommatives mesurent ce que l’élève a appris une fois le cours terminé. Elles 

permettent de valider dans quelle mesure votre contenu soutient les objectifs d’apprentissage généraux du 
cours. 

Voyons comment pouvoir utiliser des types d’évaluation dans l’enseignement les plus courants pour 
soutenir l’apprentissage en ligne. 

1. Quiz en ligne 
Les quiz sont un outil d’évaluation traditionnel. De plus, lorsqu’associés à la technologie, ils 

constituent un excellent moyen d’inciter les élèves à apprendre. Les questions des quiz peuvent prendre 
différentes formes, comme des questions à choix multiples, remplir les espaces vides, et zone. L’un des 
avantages des quiz est qu’ils sont courts et faciles à noter.  

2. Questions ouvertes/de composition 
Les questions ouvertes ou de composition sont l’une des méthodes d’évaluation qualitative les plus 

populaires. Elles incitent les apprenants à explorer leurs pensées, leurs sentiments et leurs opinions, tout en 
testant leur compréhension globale d’un sujet. Ce type de question encourage la pensée critique et convient 
le mieux à l’évaluation de l’apprentissage de niveau supérieur.  

3. Activités de glisser-déposer 
Le glisser-déposer est un type d’évaluation qui montre la capacité d’un apprenant à relier des 

informations et à appliquer des connaissances pour résoudre un problème pratique. On peut incorporer des 
images et du texte dans une activité de glisser-déposer, lui donnant un aspect proche de la vie réelle à la 
fois stimulant et intéressant. 

4. Entretiens en ligne 
On peut intégrer une vidéoconférence dans l’enseignement en ligne pour donner à l’apprentissage 

une touche plus personnelle. Au cours de brefs entretiens en ligne, les élèves peuvent démontrer leurs 
compétences dans les cours de langues, ou maîtriser des compétences spécifiques est une exigence 
importante.  

5. Simulations de dialogue 
Une simulation de dialogue est un moyen de former les apprenants à des conversations réelles avec 

des clients, collègues et autres interlocuteurs.  
6. Sondages en ligne 
Les sondages permettent de recueillir directement les réactions du public sur leur expérience 

d’apprentissage. Ils peuvent être utilisés pour tout mesurer, de la satisfaction de l’apprentissage aux raisons 
pour lesquelles un élève a fait un choix particulier pendant une leçon.  
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7. Activités de type jeu 
Les activités de type jeu transforment une série de questions de test en un jeu. Les évaluations basées 

sur le jeu sont considérées comme des activités amusantes et non comme des «tests», de sorte qu’elles 
constituent généralement un bon indicateur des compétences et des connaissances réelles. En outre, il a été 
démontré qu’elles améliorent l’apprentissage en favorisant le développement de compétences non 
cognitives, telles que la discipline, la prise de risques, la collaboration et la résolution de problèmes. 

8. Évaluation et examen par les pairs 
L’évaluation par les pairs change les rôles pour mettre les apprenants à la place de l’instructeur et 

permettre aux élèves de revoir et de modifier le travail de leurs camarades. Ces activités donnent à chaque 
participant l’occasion de réfléchir à ses connaissances et de communiquer ensuite ses réactions de manière 
cohérente et structurée. 

9. Messages de forum 
Un forum est un site de discussion en ligne organisé autour d’un sujet. Demander aux élèves de 

contribuer avec un message sur un forum est un excellent moyen de mesurer leur compréhension, de susciter 
leur intérêt et de soutenir leur apprentissage. Lors de cette activité, une question de réflexion critique basée 
sur une leçon ou un texte lu est donnée aux élèves qui sont invités à y réfléchir. Leurs réponses sont affichées 
sur un forum et leurs pairs ont la possibilité de répondre. 

Les évaluations en ligne sont une partie essentielle de l’eLearning et doivent être effectuées avec le 
même soin et la même rigueur que le contenu d’apprentissage. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas 
nécessaire d’être un génie de la programmation pour créer des évaluations en ligne. Il existe de nombreux 
outils logiciels qui permettent de générer des tâches intéressantes.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. COSTIN IULIA ANDREEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAȘI, LOC. BECLEAN 
 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control 
asupra lacunelor de învățare pe care elevi le acumuleaza, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza 
respectivele lipsuri. 

Evaluarea este responsabilitatea profesorului. Iar pentru aceasta atât profesorul cât și întregul sistem 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. În continuare o sa va prezint cinci platforme/aplicații 
pe care eu ca professor de matematică, am reusit sa le folosesc cu success la ore. 

– Google Classroom(https://classroom.google.com) aici puteți discuta live cu elevii cu ajutorul 
aplicatiei Meet video; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 

 
– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise. 

Funcția Quiz permite oferirea unui feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 
alegere au răspuns corect sau nu. In plus, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații 
pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.  

-Kahoot (https://kahoot.com/schools-u/) este o aplicație ‘jucăușă’ în care elevii se pot conecta cu 
ușurință unde sub o limita de timp ei trebuie să răspundă la întrebările testului care pot fi cu alegere multiplă 
sau întrebări de tipul adevărat/ fals. Avantajul care ar merita subliniat este faptul că la sfârșitul testului se 
generează un raport unde se speficica întrebările care au prezentat o dificultate pentru elevi. 

 
-Quizizz (https://quizizz.com/) este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor 

avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă 
sau computer. 

 

927

https://classroom.google.com/u/0/
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/


-Liveworksheets 
La accesarea site-ului https://www.liveworksheets.com/worksheets/ro/ putem avea acces la o 

sumedenie de teste și fișe de lucru interactive care pot fi accesate cu ușurință de elevi. Avantajul este că 
putem vedea la ce întrebare elevul a încercat să revină si de cate ori a făcut lucrul acesta, astfel încât nu 
numai că îl putem ajuta în eliminarea nelămuririlor dar această opțiune ajută și la obiectivitatea notării. 

 
  
Printre alte aplicații și platforme folositoare pentru evaluarea online, putem aminti : 
https://get.plickers.com 
https://learningapps.org/ - creare exerciții, aplicații, teste 
https://wordwall.net/myactivities - creare exerciții online 
https://www.quizalize.com/ teste online  
https://www.proprofs.com/ teste interactive 
https://socrative.com/#login creator teste online 
http://www.triventy.com/ creator teste online 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  

În concluzie, aș putea afirma ca cel mai bun instrument este cel pe care profesorii/elevii îl știu folosi, 
așa că trebuie să explorăm cât mai multe variante și posibilități pentru a realiza o evaluare completă și 
corecta chiar în mediul online.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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EVALUAREA ELEVILOR ÎN ONLINE – WORDWALL 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA” ANINOASA –ISCRONI 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: COSTINA MARIANA 
 
Cum realizăm evaluarea în online? O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte 

întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain 
Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Elaborarea testului –evaluării 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare: 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
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dedicate instruirii asistate de calculator. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin 
intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Mai jos am anexat câteva materiale folosite de mine, în evaluarea elevilor de clasa a II-a, la poezia 

„Mama„ de Panait Cernea. 
 
https://wordwall.net/resource/6219959 
https://wordwall.net/resource/5681317 
https://wordwall.net/resource/5681826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010,  
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, 

Editura ArsAcademica, March 2010,  
• https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola

re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011,  
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EVALUAREA ONLINE LA MODULELE DIN DOMENIUL PREGĂTIRII 

PROFESIONALE COMERȚ ȘI ECONOMIC 
 

PROF. COȚA ANCA-ANDREEA 
 
 Una din marile provocări ale procesului de învățare în mediul online este evaluarea. Indiferent că 

vorbim de evaluarea inițială, formativă sau sumativă, numeroasele platforme existente la îndemâna 
profesorilor asigură posibilitatea aplicării unor instrumente de măsurare a cunoștințelor și competențelor 
evaluate. 

 Pentru modulele din domeniul pregătirii profesionale Comerț și Economic, mediul online și 
platformele de elearning sunt extrem de ofertante. Module precum Calitatea produselor și serviciilor, 
Protecția consumatorilor și a mediului, Politici de marketing sau Tehnici de promovare se mulează perfect 
pe tehnicile și metodele moderne de predare-învățare-evaluare online. 

 Astfel, platforma educațională Google Classroom pune la dispoziție posibilitatea de a: 
- Crea o temă cu chestionar în care se poate fixa termenul limită și o grilă de evaluare: 
- Realiza întrebări cu răspuns scurt în care elevii pot edita răspunsul sau își pot răspunde reciproc: 
- Concepe chestionare sau teste, utilizând Google Forms. Acestea pot fi cu răspunsuri multiple sau 

chiar cu răspuns deschis. 
De asemenea, se pot utiliza instrumente Google pentru a crea jocuri și exerciții online utilizabile mai 

ales pentru evaluarea formativă. LearningApps.org este un instrument online util pentru disciplinele 
enumerate mai sus. Acesta cuprinde exerciții deja realizate pentru domenii diferite, dar și oferă posibilitatea 
realizării lor. Astfel, se pot crea jocuri și aplicații precum: Ordonează perechi, Ordonare pe grupe, 
Cronologie, potrivire de imagini, Jocul Milionarii, 
Spânzurătoarea, Cursa de cai, Cuvinte încrucișate, 
Rebus, Puzzle, etc. 

Evaluarea online are și numeroase avantaje, 
printre care: 

- Caracterul obiectiv al notării și automatizarea 
corectării 

- Existența numeroaselor forme și modele de 
elaborare a testelor 

- Așezarea întrebărilor în ordine aleatoare sau 
controlată de evaluator  

- Modalități multiple de combinare a întrebărilor și de structurare a testelor 
- Posibilitatea stabilirii timpului de lucru (de rezolvare a testului), posibilitatea ca elevul să repete 

testul pentru ameliorarea nivelului de cunoțtințe sau pentru desvoltarea competențelor 
- Returnarea unor rapoarte finale pentru utilizatori, a unui feedback formulat de către profesor și 

analiza pe fiecare item al testului 
- Realizarea de către profesor a unei grile de notare prin aplicarea unui algoritm de notare pentru 

fiecare item 
- Posibilitatea realizării unui catalog pentru o evidență clară a rezultatelor evaluării online și pentru 

evidențierea progresului/regresului fiecărui elev. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Leahu G, Timofti A., Bostan M. – Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional, Editura 

Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru, Bacău, 2018 
2. https://learningapps.org/ 
3. https://classroom.google.com/h  
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ROLUL EVALUARII IN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PROFESOR COTEȘ MANUELA NICOLETA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA 
 
Managementul activităţii didactice, proiectat de cadru didactic, trebuie să ia în considerare disciplina 

pe care o va preda elevului, tehnici şi metode specifice proceselor didactice şi educative dar și resursele 
umane şi administrative pe care le utilizează în procesul de conducere. Profesorul are şi calitatea de 
conducător, care îl obligă să creeze condiţiile unui spaţiu ergonomic optim, să imprime un stil de muncă 
plăcut, să menţină o disciplină liber consimţită sau să introducă o notă de optimism. Formele interactive de 
invatare sunt necesare pentru a stimula comunicarea, colaboarea intre elevi dar si cu dascălii. Funcţia de 
îndrumare reliefează că profesorul este şi in creator de modele, de proiecte educaţionale, metode sau 
procedee. Legatura școlii cu viața, are ca scop adaptarea la cerintele societății, dupa opinia profesorului 
George Vaideanu ,,educația precede și face posibilă dezvoltarea, cu conditia de a fi adaptata trebuințelor 
națiunii respective si exigențele viitorului, deci, de a fi pertinenta si moderna”.G.de Landsheere evidenţia 
coordonarea, ca un atribut cuprinzător al tuturor funcţiilor de conducere: ,, Într-adevăr, pare a fi în 
contradicţie cu orice activitate educativă sănătoasă ca un profesor care observă lipsuri grave să nu încerce 
să le localizeze sursa pentru a le remedia şi să nu manifeste nelinişte din cauza dificultăţilor probabile pe 
care aceste lipsuri le fac previzibile în însuşirea ulterioară a unor cunoştinţe.” Alte atribute implicate în 
managementul activităţii didactice sunt evaluarea rezultatelor în cadrul procesului educaţonal prin stabilirea 
obiectivelor şi criteriilor de evaluare cu respectarea principiilor managementului şi funcţia decizională, ce 
presupune recepţionarea şi analiza informaţiilor din mediu în care îşi desfăşoară activitatea . Stimularea 
procesul instructive-educativ se realizează prin dezvoltarea capacităţii de autoevaluare ale elevilor, prin 
intermediul evaluării formatoare, ce îl ajută pe elev să fie partener în educaţie.Printre condițiile pentru 
formarea capacității de autoevaluare se pot identifica: competenţele ce urmează a fi formate şi evaluate 
prezentate încă de la începutul activităţii, stimularea evaluării în cadrul grupului, încurajarea elevilor în 
punerea de întrebări privind modul de rezolvarea a unei sarcini de lucru şi efectele formative ale acesteia. 
În acest mod, evaluarea promovează învăţarea, interralaţionarea dar şi colaborarea dintre profesori si elevi, 
optimizând întregul proces de învăţământ. O evaluare eficientă, indiferent de modul de derulare a activității 
didactice face to face sau on-line influenţează performaţele şcolare, dacă îndeplineşte următoarele (C. L. 
Oprea, 2006, pg.16): -evaluarea să fie o experienţă de învăţare; -să fie motivantă, nestresată, să fie o bucurie; 
-să fie mai mult constructivă decât distructivă; -să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal; -să se 
concentreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit ; -să se desfăşoare încă de la începutul 
programului, consiliind şi ameliorând pe parcurs şi nu doar la sfârşit; -să favorizeze şi să permită elevului 
să învăţe, să construiască forma sa personală de realizare a învăţării; -să ofere oportunităţi de gândire, 
reflecţie şi revizuire; -să fie clară, explicită; - să fie în concordanţă cu particularităţile educatului; -să 
promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi; -să valorizeze eroarea ca un pas necesar 
pentru evaluare; - evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază 
impactul şi preconizează noi demersuri. Din această perspectivă, activitatea didactică nu mai presupune un 
simplu proces de înmagazinare de cunoştinţe, ci o activitate ce implică efort cognitiv, volitiv şi emoţional. 
Strategiile didactice interactive de predare-învăţare-evaluare au ca scop organizarea pedagogică a unei 
învăţari temeinice, uşoare şi plăcute, iar între participanţi se desfăşoară relaţii de comunicare eficientă şi 
constructivă. In perioada actuală, pentru a îmbunătăţirea procesului de învăţare dar și pentru a ușura 
activitatea profesională, cadrele didactice au posibilitatea să exploreze aplicaţii creative ale tehnologiei. Își 
pot modifica practicile pedagogice astfel încât să profite de pe urma noilor tehnologii pentru transformarea 
mediului de învățare, în construirea unor noi situații de învățare. Introducerea TIC-urilor în învățământ are 
efect pozitiv, pe baza unei interpretări atente a metodelor care determină impactul schimbărilor rapide 
asupra procesului de învățare (Kimble, 1999). Tehnologia are următoarele efecte, așa cu apare într-un studiu 
american : 

-învățarea conceptelor abstracte, de rezolvare a problemelor și a abilităților de bază -învățarea muncii 
autonome, de echipă și de cercetare colaborativă -un învațamânt axat in special pe elev decât pe profesor -
adaptarea învățământului în funcție de diferitele stiluri de învățare și cu nevoile specifice elevilor -așteptări 
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mai ridicate în rândul elevilor și prezentarea unor finalități mai complexe -creșterea oportunităților de 
învățare Conectarea școlilor și implicit a cadrelor didactice și elevilor la Internet, a constituit un avantaj în 
diversificarea activității formale și nonformale, fiind un suport ce oferă numeroase beneficii : 

- spațiu de comunicare 
- mediu de contact cu lumea reală 
- acces la informații din toate domeniile 
- spațiu pentru activități de învățare în cooperare 
- acces la platforme de e-learning, aplicații educaționale on-line, cursuri on-line, etc  
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IMPORTANTA EVALUARII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COTEŢ DANIELA ADRIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL'' BRĂILA 
 
 În vasta literatură despre educație, se scrie atât de mult, în jurul acelorași concepte, încât dacă citești 

un articol sau o carte ai impresia că ai înțeles despre ce este. 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. 

 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 
și scrierea mai multor versiuni de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere. În perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la auto-determinarea evaluatului 
de a învăța mai mult. De multe ori examenul este ultima lecție pe care o primeșteelevul înainte de a absolvi, 
fără a folosi lecția în sensul peiorativ. 

 Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor 
volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

* posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
* monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
* evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
* evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
* furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

* susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
* furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
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* furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 
pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 

Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

 Evaluarea online poate fi utilizată: 
* ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
* ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
* în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
* mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
* o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: 
* utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 

temelor de genul: eseuri; 
* alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 

cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  
 Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; participarea 

la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online (cu 
carte deschisă, structurate, cronometrate). 

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, COTÎRŢĂ CAMELIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I. G. DUCA” PETROŞANI-HUNEDOARA 

 
 Evaluarea este uneori un chin pentru mulţi dintre noi, profesorii. Să predai e simplu, poate fi chiar 

plăcut, dacă îţi place ceea ce faci şi, în cele din urmă, şi evaluarea poate devein un lucru uşor de realizat. 
 Evaluarea are trei caracteristici esenţiale: trebuie să fie continuă, completă şi corectă. 
 Având în vedere că şcolile şi-au închis porţile pe neaşteptate, a devenit important găsirea altor metode 

şi instrumente de evaluare, acum în mediul online. 
 Provocarea pentru profesor este să se îndepărteze de noţiunea de evaluare ca document Word şi să 

folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învăţare. 
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
 – Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev; se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

 – Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 – Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  

 Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.  

 Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

 – Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 – Wordwall– este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să 
dăm dovadă de curaj să explorăm și să permitem şi elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

 O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, neașteptate, 
comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale 
pozitive de învățare cît și de evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm materiale didactice 
cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR COTIŞ GIANINA 

 GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1 BRĂILA 
  

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 • crearea unui test; 
 • căutarea unor teste create anterior; 
 • vizualizarea rapoartelor; 
 • conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
 • conține clase create sau importate de pe Classroom; 
 • conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
 Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoarequizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
 După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

937

https://quizizz.com/
https://quizlet.com/


După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
 Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se 

potrivește conținutului dorit de noi. 
 Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR COTITU IULIANA 

 LICEUL TEORETIC “A. SALIGNY”, CERNAVODA 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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 Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Răspunderea elevului 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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EVALUAREA ONLINE LA DISCIPLINA CHIMIE 

 

 PROFESOR: COVACI MAGDALENA 

 COLEGIUL NAȚIONAL VASILE LUCACIU 

 LOC. BAIA MARE JUD. MARAMUREȘ 
 

 Posterul reprezintă un mod de prezentare a unei comunicări sub 

formă de afişe în cadrul sesiunilor, al congreselor ştiinţifice etc.  

Poster științific se poate folosi în cadrul procesului de evaluare. 

În învățarea online se pot da elevilor să realizeze postere știinșifice pe 

o anumită temă. Profesorul trebuie să precizeze clar ceea ce va evalua 

și care sunt cerințele. Posterele sunt încărcate până la o anumită data 

pe platformă iar profesorul poate evalua fiecare produs realizat de 

elevi.Un poster trebuie să vorbească de la sine, iar autorul său trebuie 

să răspundă întrebărilor cu caracter ştiinţific şi nu să-i explice 

conţinutul.  

Organizarea unui poster se face, de regulă după formatul IMRaD, cu condiţia să se aibă în vedere 

aspectele legate de încadrarea grafică şi simplitatea posterului. Într-un poster foarte bine întocmit există 

foarte puţin text, cea mai mare parte a spaţiului fiind destinat materialului ilustrativ.  

 Într-un poster, autorul poate să organizeze ideile principale (highlights) pe câteva direcţii relevante, 

suficient de bine structurate pentru ca să ofere cititorilor informaţi posibilitatea de a-şi da seama imediat de 

importanţa conţinutului posterului şi pentru ca autorul să le poată oferi ulterior şi alte detalii în cadrul unor 

discuţii extinse. 

Marea majoritate a posterelor nereuşite sunt consecinţa faptului că autorul doreşte să prezinte prea 

multă informaţie. Posterul poate fi realizat pe pagini A4, dispuse în aranjament orizontal sau vertical (citirea 

de sus în jos) – acesta din urmă fiind recomandată.  

Titlul posterului:trebuie să fie scurt şi să atragă atenţia cât mai mult posibil. Titlul trebuie să fie lizibil 

de la o distanţă de circa 3 m. Caracterele trebuie scrise bold, de culoare neagră, cu înălţimea de cel puţin 

30 mm.Titlul va apărea la partea superioară a posterului. Spațiul alocat titlului va include: titlul lucrării, 

numele autorului și a instituției. 

Impactul vizual este important în sesiunea postere. Dezordinea va îndepărta cititorul și din acest motiv 

este recomandat să se lase spațiu liber (alb).  
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Numele autorului se scrie cu caractere mai mici decât cele ale 

titlului(maxim 20 mm) iar textul se scrie cu caractere de maxim 4 

mm.Este indicat să se realizeze o scurtă introducere (3, 5 propoziții) 

care va fi plasată în partea stângă sus. Concluziile sunt foarte 

importante și se vor scrie în dreapta, în partea inferioară iar restul 

spațiului va fi ocupat de metodele folosite și rezultate.Este necesar 

ca autorul să aibă şi abilităţi creative pentru a le organiza astfel încât 

posterul să reprezinte un tot bine structurat. 

Când se realizează un poster, autorul nu se limitează 

varietatea ilustraţiilor care pot fi utilizate, a culorilor, fotografiilor, 

graficelor, picturilor etc. Se poate utiliza o culoare de fond pentru 

întreg posterul (tonuri calde, de gri sau bleu). Culorile mai 

intense se recomandă pentru chenare sau sublinieri. Dacă se 

prezintă fotografii sînchise la culoare, ele vor fi plasate pe un 

fond deschis (şi invers).Se recomandă folosirea unui fond neutru 

(gri) pentru a pune în evidenţă culoarea din fotografii și a unui 

fond alb pentru a estompa culoarea din fotografii. 

Este important ca imaginile să vorbească de la sine, și să 

conțină puțin text. Deasemenea între elementele posterului se 

lasă spaţii libere pentru a le diferenţia şi accentua.Materialul grafic trebuie să fie vizibil de la cel puţin 2m. 

și se vor folosi doar 2, 3 culori.Claritatea prezentării informaţiei se asigură prin stabilirea unor secvenţe 

uşor de urmărit iar introducerea trebuie să prezinte cercetarea ştiinţifică succint şi să marcheze cu claritate 

scopul lucrării. Secţiunea de descriere a părţii experimentale va fi foarte scurtă (o propoziţie sau două vor 

fi suficiente pentru a descrie modul de lucru). Rezultatele vor constituipartea principală a unui poster foarte 

bine întocmit. Cea mai mare parte a spaţiului va fi folosit pentru ilustrarea rezultatelor. Referinţele 

bibliografice vor fi în număr minim. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

* https://ro.wikipedia.org/wiki/poster. 

* https://www.youtube.com/watch?v=5cCt839-RXC. .  

* http“ht s://www.postersw.com/. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. GABRIELA COVACIU 

 
 Primăvara lui 2020 a adus o schimbare bruscă în clasele noastre, care și-au mutat activitatea în mediul 

on-line. Acest lucru a presupus adaptare, căutare, informare, multă creativitate, implicare, colaborare. 
În urma unei documentări temeinice, am enumerat punctele esențiale pe care consider că ar trebui să 

le atingă conținutul unui curs on-line: 
1. Un material al cursului autentic și relevant 
Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate din lumea naturală furnizează un context bogat și 

nuanțat, în comparație cu acele concepte ipotetice, fabricate, cărora le lipsește autenticitatea. Cerându-le 
elevilor să analizeze și să interpreteze materialele primare și conținutul actual le dezvoltăm angajamentul 
și gândirea critică.  

2. O varietate de resurse multimedia 
Vorbind despre mediile externe, este important de asemenea să furnizăm materialele într-o varietate 

de formate. Furnizarea unui conținut video, audio, citit sau interactiv, poate face cursul mai angajant și 
îmbunătățește accesibilitatea lui.  

3. Creerea de către elevi a conținutului – individual sau colaborativ 
Elevii își pot demonstra angajamentul față de materialul de instruire, prin creerea unor produse 

similare, la fel de bogate. Lucrurile pe care le creează elevii ar trebui să includă oportunități de a lucra 
împreună și de a se exprima personal totodată. 

4. Reflecții ale elevilor despre învățare 
Reflecția și meta-cogniția sunt esențiale pentru învățare, în orice mediu, iar în învățarea online, 

profesorii trebuie să-i ajute intenționat pe elevi să reflecteze. Autorii studiului subliniază că activitățile de 
reflecție ale profesorilor interviați au mers dincolo de evaluarea înțelegerii – astfel de activități împletesc 
chestionare, spații de discuție, interviuri și fișe cu întrebări/ provocări care să-i ajute pe elevi să reflecteze 
asupra propriei lor învățări. 

5. Explicarea scopului 
Elevii trebuie să fie capabili să privească în viitor, pentru a înțelege modul în care munca pe care 

urmează să o facă se va baza pe ceea ce au făcut deja. E posibil ca profesorii să nu vrea să-și împărtășească 
tot planul de lecție, dar fiecare elev ar trebui să aibă o înțelegere, un sens al modului în care ei toți încearcă 
să se dezvolte, să-și crească cunoașterea. Legăturile dintre materialele cursului s-ar putea să se piardă în 
formatul online, așa că trebuie declarate și re-declarate conexiunile dintre activități, în așa fel încât elevii 
să poată vedea cum se leagă toate împreună. 

Școlile din comunitatea noastra desfășoară ore pe platforme, precum Google Classroom (pe conturi 
personale), Adservio (pe contul școlilor), Zoom și MEET (pentru lecțiile interactive) sau Şcoala Intuitext. 
Nu ne rămâne decât să învățăm aceste “noi reguli ale jocului”, pentru a vedea cum am putea să folosim 
aceasta experiență pe viitor, astfel încât să ne atingem obiectivele învățării.  

Am încercat să investigam cum au simțit, cum au perceput copiii noștri ( nativ-digitali) această nouă 
abordare a învățării, când am cerut elevilor din școlile noastre să răspundă unui chestionar online. Au 
răspuns chestionarului nostru un număr de 113 elevi cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, dintre care 52, 7% 
au fost fete. 

Dintre respondenți, 95.5 % au răspuns că au fost conectati cu profesorii și colegii, in principal pe 
grupul de whatsapp al clasei (87, 5 %), restul fiind conectați pe rețelele de Facebook sau Instagram. 

Constatăm că, din numărul total de respondenți, majoritari sunt cei care au recunoscut că platformele 
precum Adservio, Zoom, Google Classroom sau Meet le-au fost mai la îndemână pentru a accesa orele 
online. 
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Chestionarul arăta, totodată, și care sunt avantajele și dezavantajele școlii online. Astfel, referitor la 

beneficii, au fost opțiuni pentru: rezolvarea sarcinilor de lucru de acasă (37, 2%), trimiterea temei la orice 
ora din zi (31, 9%), folosirea Internetului (32, 7%), dar au fost si respondenți care au recunoscut că nu le-a 
plăcut acest mod de desfășurare a orelor (10, 6%). 

În ceea ce privește instrumentele folosite, se constată că cel mai des folosit a fost telefonul ( 69% ), 
ceea ce poate evidenția că unii dintre elevi îl preferă în detrimentul laptopului sau calculatorului, sau că 
efectiv nu aveau celelalte instrumente, care sunt mult mai eficiente în desfășurarea orelor online.  

 
 Concluzia 
“Nu poți lua pur și simplu materialul pe care îl predai fizic în clasă și să îl pui on-line”, așa cum a 

spus unul dintre profesorii participanți la studiu. Trebuie să ne adaptăm instruirea pentru formatul online, 
alegându-ne cu grijă conținutul și apoi construind activități bogate, care să-i mențină pe elevi angajați în 
timp ce lucrează independent. 

Ceea ce își doresc copiii pentru viitor, vă las pe dumneavoastră să concluzionați, analizând 
răspunsurile la această întrebare…. 

 

944



 
EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: 

 COZA ADINA IOANA 
 
Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat, structural şi funcţional în 

activitatea instructiv-educativă. Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea 
informaţiilor cu privire la dezvoltarea copilului. 

Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate şi rezultatele obţinute de către copii în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecinţele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul sau. Procesul 
evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi 
posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de învăţământ capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă 
un rol reglator”. (Tomşa – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti, 2005, p.165). 

A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea este menită să furnizeze informaţii necesare reglării şi ,,ameliorării” activităţii, pentru 
ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue. 

Vă prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării 
online și în susținerea grădiniței de acasă.  

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 
preșcol arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, Google Meet. 

1. ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adauga 
notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere 
secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să 
se înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/ 

2. GOOGLE MEET - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar 
dacă aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care 
anterior a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de 
comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-
l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/. 

ZEEMAPS - este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi 
identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor 
geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. Îl puteţi accesa de aici: www.zeemaps.com. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL - este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc.); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

APLICATII FEED-BACK - instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT- Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi 
trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri 
video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, 
tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. 
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Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii 
folosesc mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: 

 • aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 
Facebook, Messenger etc. 

 • apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev. 
În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 
• Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 

nivelul de pregătire al preşcolarilor în acest moment. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cu preşcolarii. 

• Evaluarea continuă sau formativă – se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului 
didactic, cuprinzând întregul conţinut. 

• Evaluarea sumativă sau finală este realizată în mod expres la sfârşitul ciclului preşcolar, când se 
verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează nivelul de performanţă al copilului în baza 
cărora poate fi şcolarizat. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ,  

CRACIUN CONSTANȚA LUCICA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA,  

 COMUNA FILIPEȘTII DE TARG 
 
 Evaluarea reprezintă, alături de predate și învățare, o componentă operațională fundamentată a 

procesului de învățământ. În perspectiva corelațiilor sistemice dintre predare – învățare – evaluare, 
evaluarea ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor de predare – învățare, dar în același timp 
ne oferă date despre corectitudinea stabilirii obiectivelor operaționale și a măsurii în care acestea se regăsesc 
în rezultatele școlare.  

Evaluarea online este definită ca echilibru dintre predarea și asimilarea cunoștințelor, este procesul 
prin care o persoană devine capabil să efectueze lucrări cu caracter de sinteză, a unor metode de asimilare 
a achizițiilor practice. Evaluarea online se exercită asupra întregii personalități a elevilor și asupra tuturor 
aspectelor educative ale activității școlare. 

Actul evaluativ este analizat din viziune sistemică și este structurat pe trei etape: 
-verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

elevilor, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competrențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

-măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor elevilor prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații.  

-notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere a progresului școlar realizat de elevi, 
respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc.  

În perioada de predare online și evaluarea online a avut un rol important în dezvoltarea personalității 
elevilor. Evaluarea online evaluează copiii în raport cu o normă. Această normă de referință, precum și 
criteriile de apreciere sunt clar formulate, cunoscute și de către evaluator și de către evaluat.  

Metodele de evaluare online pe care le-am folosit în această perioadă sunt: 
- jocul cu toate formele lui (joc de rol, joc didactic, joc de mimă, etc.) 
- portofoliul 
- proiectul 
- investigația 
-observarea sistemică a activității și comportamentului elevilor 
- autoevaluarea. 
Pe lângă toate acestea am realizat teste de evaluare la toate disciplinele în Google Forms, am conceput 

evaluări interactive în programul Kahoot, am completat împreună mesaje pe diferite teme în Padlet.  
Evaluarea online ne pune la dispoziție o gamă largă de posibilități, uneori tehnica fiind mult mai 

pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  
”Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlociu pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Floarea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea 

procesului didactic, Editura ArsArcademica, 2010; 
 Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011; 
 Stoica, A., Evaluarea curentă și examenele – Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, București, 

2001 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE 
 

ÎNTOCMIT, PROF. INV. PRIMAR, CRENICEAN LORENA EMANUELA 
 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ. Ea reprezintă totalitatea 

activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor 
tehnici, metode și instrumente de măsurare elaborate în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării. 

Pentru învățământul primar, transferul în mediul online al cursurilor s-a dovedit a fi o reală provocare, 
afectând mai ales eficiența activităților. 

Învățământul asistat de calculator vine să revoluționeze învățământul tradițional. Evaluarea cu 
ajutorul calculatorului reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul, aceasta 
prezentând atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Printre avantajele evaluării școlare online amintim: feed-back imediat pentru elevi și profesori, 
obiectivitatea evaluării rezultatelor, diminuarea emoțiilor. Evaluarea asistată pe calculator asigură 
corectarea imediată a răspunsurilor și furnizează, totodată, informații despre calitatea învățării. Profesorul, 
prin natura sa umană, tinde spre subiectivitate, de aceea actul evaluativ este influențat de subiectivism. Prin 
evaluarea online, elevul nu va mai simți senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul, va dispărea chiar 
și inhibiția des întâlnită în momentul expunerii orale a cunoștințelor, confruntarea directă cu ecranul 
calculatorului exercitând un efort psihologic pozitiv. Dezavantaje evidente ale învățământului online în 
România sunt lipsa accesului la tehnologie care pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 
suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor). Lipsa posibilității notării adecvate impune 
problem serioase, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate resursele, online și offline, 
pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite și unde se căutau dispozitive 
mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea. Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor 
online de tip Zoom, Google Classroom etc., iar „școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un 
proces lent și care depinde de fiecare. Un alt dezavantaj aduc în prim plan copiii care interacționează mai puțin 
între ei, distanțarea socială afectând relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu 
și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
teme scrise, participarea la discuţii online; eseuri scurte; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-
uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
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PROIECTAREA UNUI TEST DE EVALUARE  

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 
 

PROFESOR CRIȘAN ADRIANA-CRINA,  
COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA 

 
Indiferent dacă activitatea se realizează în sala de clasă sau în sistem on-line, astăzi, tot mai mult, 

problematica evaluării dobândește o importanță din ce în ce mai evidentă atât în activitatea factorilor de 
decizie, a specialiștilor și mai ales a cadrelor didactice. Modul în care se va realiza evaluarea trebuie să fie 
în concordanță cu activitățile de predare, dar și cu cele de învățare. Evident că există multitudine de metode 
și strategii de evaluare ce pot fi utilizate în cadrul orelor de Limba și literatura română, însă în cele ce 
urmează voi aborda câteva aspecte legate de proiectarea unui test.  

Testul docimologic este o alternativă și o modalitate de eficientizare a evaluării tradiționale. Este o 
probă standardizată, ce asigura o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare (Cucoș, 2006, p. 403), o 
probă ce cuprinde un ansamblu de sarcini de lucru (itemi) ce permit determinarea gradului de însușire a 
cunoștințelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a unor capacități și deprinderi, cu ajutorul unor 
măsurători și aprecieri riguroase. Răspunsurile la itemi se traduc în expresii/ valori numerice, suma lor 
reprezentând o formă de caracterizare a subiectului în ceea ce privește anumite procese și abilități 
(McMillan, 1992, p. 114). 

O primă observație care se impune în prezentarea testului pedagogic/ docimologic este aceea că nu 
toate probele scrise sunt sau trebuie să fie teste docimologice. Deși o parte din literatura românească recentă 
destinată problematicii evaluării sugerează exact acest fapt, totuși proba scrisă tradițională (lucrarea de 
control sau extemporalul) nu îmbracă întotdeauna forma unui test pedagogic. Consider că testele 
pedagogice/docimologice trebuie utilizate la clasă, cel puțin din perspectiva pregătirii elevilor pentru 
evaluările și examenele naționale care, în ultimii ani școlari, sunt elaborate în acord cu exigențele testelor 
docimologice.  

Orice test pedagogic/docimologic include câteva elementele definitorii și anume (Radu, 1981, p. 
224): realizează măsurarea în condiții foarte asemănătoarea situațiilor experimentale; înregistrarea 
comportamentului declanșat la subiect este precisă și obiectivă; comportamentul înregistrat este evaluat 
statistic prin raportare la cel al unui grup de indivizi; scopul final al testului este clasificarea subiectului 
examinat, prin raportare la grupul de referință. 

Elaborarea unui test pedagogic/ docimologic la disciplina Limba și literatura română este o activitate 
complexă, ce presupune parcurgerea mai multor etape. Astfel, mai întâi trebuie stabilit scopul evaluării 
(diagnostic sau prognostic) pentru a identifica structura și conținutul acesteia, apoi trebuie selectate 
conținuturile și a obiectivele corespunzătoare care vor fi vizate prin intermediul testului, fapt ce este 
sintetizat într-un tabel/ matrice de specificații. Acest tabel de specificații include pe verticală conținuturile 
care vor fi evaluate, iar pe orizontală obiectivele corespunzătoare, ierarhizate în acord cu treptele unei 
taxonomii a domeniului cognitiv (în cazul taxonomiei lui Bloom: cunoaștere, comprehensiune, aplicare, 
analiză, sinteză și evaluare). Formularea itemilor constituie etapa cea mai laborioasă a elaborării unui test 
pedagogic/docimologic, profesorul de Limba și literatura română trebuind să identifice ce tipuri de itemi 
va utiliza (itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi), astfel încât să fie în concordanță cu scopul propus și 
cu obiectivele vizate în proiectul didactic.  

Odată elaborat testul docimologic trebuie să fie însoțit și de o grilă de corectare și de notare (de un 
barem de evaluare și de notare) care să includă răspunsurile corecte pentru fiecare item, lucru care ușurează 
considerabil activitatea evaluatorului. Elaborarea baremului de corectare sau a modalității de calculare a 
scorurilor va permite evaluarea precisă și identică a răspunsurilor formulate de fiecare subiect care rezolvă 
conținutul testului. În cazul itemilor subiectivi, baremul de corectare și de notare va include elemente ale 
răspunsului care vor fi punctate. Dacă este vorba de teste nestandardizate sau elaborate de profesor, etapa 
următoare include aplicarea testului, în timp ce în cazul testelor standardizate această etapă este pregătită 
de etapele de pretestare și de revizuire, reformulare și definitivare a acestuia. Pretestarea are în vedere 
verificarea calităților globale ale testului, precum: obiectivitate, aplicabilitate, fidelitate și validitate și a 
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calităților de dificultate și putere de discriminare a fiecărui item inclus în cadrul testului docimologic. În 
ultima etapă de construire a unui test este vorba despre posibila revizuire a acestuia, moment în care o parte 
a itemilor pot să fie reformulați, fie eliminați în funcție de rezultatele analizei privind caracteristicile 
precizate anterior.  

Pentru a fi corect aplicat, un test docimologic standardizat, asemănător testelor psihologice, trebuie 
însoțit de indicații de utilizare care să includă toate detaliile tehnice, precum și informații complete privind 
administrarea și maniera de calculare a scorurilor.  

Ca orice metodă de evaluare și testul pedagogic/docimologic prezintă avantaje, dar și dezavantaje. 
Principalul lor avantaj este acela că permit verificarea întregii clase într-un timp foarte scurt. Ele încearcă 
să acopere ceea ce este considerat esential, important din întregul conținut ce trebuie asimilat și determină 
formarea unor deprinderi de învățare semnificativă la elevi. Dezavantajul lor principal constă în faptul că 
testele pedagocice/docimologice favorizează o învățare ce apelează la detalii, la secvențe informaționale 
izolate și nu stimulează formarea capacităților de prelucrare a acestora, de sinteză sau de creație. Avantajele 
și dezavantajele testului în general, și a celui pedagogic/ docimologic, în special, au fost îndelung dezbătute: 
în timp ce unii au subliniat faptul că ele constituie mijloace eficiente de cunoaștere a performanțelor 
subiecților, de selecție a acestora (atunci când acesta este scopul aplicării lor) și poate contribui la luarea 
deciziei de tratare diferențiată, alții au invocat lipsa de rigoare în elaborarea și administrarea unora dintre 
teste (testele normative, de exemplu, au fost criticate pentru raportarea la rezultatele unui grup de referință, 
care nu întotdeauna este una potrivită, iar testele standardizate au fost criticate pentru că includ prea multe 
răspunsuri închise, adică pentru faptul că vizează capacitatea de memorare a subiecților, în timp ce testele 
cu itemi de tip eseu sunt considerate prea subiective).  

În concluzie, se poate afirmă fără îndoială că valoarea unui test pedagogic/docimologic la disciplina 
Limba și literatura română depinde în mare măsură de competența celor care le elaborează și de pregătirea 
celor care le aplică și calculează scorurile, de unde și nevoia de pregătire riguroasă a acestora și de pregătire 
a cadrelor didactice pentru procesul de evaluare. Se știe că aceste teste au un rol important în reglarea 
activității educaționale (în elaborarea programelor de recuperare sau accelerare), însă în pofida acestui fapt, 
testul trebuie utilizat cu precauție, trebuind să fie respectate toate etapele și condițiile de elaborare, 
administrare și calculare a scorurilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ON-LINE:  

ÎNTRE METODE APLICABILE ȘI TEHNICI EFICIENTE 
 

PROF. CRIȘAN ANCUȚA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”IOSIF VULCAN” ORADEA 

 
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis.  

Continuînd în mediul on-line, oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea 
noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ.  

În astfel de circumstanțe angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub 
forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio, Google Classroom, Microsoft 
Teams, ASQ, pentru fișele de lucru, Platforma Zoom, Google Meet pentru întâlnirile on-line cu elevii. 

Platformele Adservio, Google Classsrom, Microsoft Teams – folosite, de altfel, și în perioada de 
proces tradițional de instruire – ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii 
(inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și 
planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-
uri de modelare a performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care 
transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții. 

 Prin intermediul aplicațiilor ASQ, LearningApps.org, Quizizz, Livewoorksheets  
putem realiza fișe de evaluare interactive pentru elevi și totodată teste de evaluare. Folosind aceste 

aplicații apare transparența din punctul de vedere a evaluării și notării elevilor. Ei își vor afla în timp real 
nota și în același timp testul poate fii trimis și părintelui pentru a veda răspunsurile și rezultatul copilului.  

 Practica online ne oferă situații variate, în care strategiile didactice au devenit, cumva, mai flexible, 
să oferim elevilor tipuri de învӑțare la distanță, în orice perioadă. 

Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care elevii 
adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii să 
poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină.  

În activitatea didactică aplicațiile au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a stimula 
comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea 
conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite la 
nivelul disciplinelor de studiu, dar și interdisciplinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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EVALUAREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN MEDIUL ONLINE LA ELEVII CU 

DEFICIENȚĂ INTELECTUALĂ 
 

PROF. PSIHOPED. CRISTEA ADRIANA 
 
Împrejurările zilelor noastre fac ca procesul educațional să aibă loc online. Astfel, în acest context, 

profesorul are un rol nu doar de a transmite cunoștințe, ci de a urmări, atât cât se poate în mediul online, 
susținerea dezvoltării personalității elevilor prin toate resursele didactice de care dispune. 

Acest articol face referire la evaluarea psihopedagogică a elevilor cu deficiență intelectuală care au 
acces la resurse digitale. Cu toate că procesul de predare-învățare desfășurat online prezintă mai multe 
limite, profesorul psihopedagog adaptează metodele educative și de formare, la noile condiții luând în 
vedere mai mulți factori: modalitatea de conectare online cu elevul, modalitatea de comunicare cu acesta, 
nivelul de dezvoltare psiho-emoțională a elevului. În procesul de evaluare al elevilor care prezintă 
deficiențe intelectuale, la fel ca și în actul instructiv educativ, de cele mai multe ori, este necesară intervenția 
părintelui sau a unui tutore pentru oferirea de suport în citirea instrucțiunilor, în accesarea linkurilor oferite 
de către profesor, etc. 

Există mai multe tipuri de evaluare online în funcție de obiectivul urmărit în actul de predare-învățare. 
În evaluarea psihopedagogică se pot obține date despre cunoștințele, atitudinile, abilitățile și părerile 
elevilor. În cele ce urmează, mă voi referi la evaluarea inițială și evaluarea formativă folosite în timpul 
activităților corectiv-compensatorii de către profesorul psihopedagog. 

În timpul evaluării inițiale, profesorul urmărește să obțină informații legate de nivelul de dezvoltare 
(abilități și atitudini) al elevilor sau nivelul cunoștințelor. Pe baza datelor obținute în urma evaluării inițiale, 
profesorul își modelează activitățile instructiv-educative sau cele corectiv-compensatorii. 

În timpul evaluării formative, profesorul urmărește monitorizarea activității de învățare a elevilor în 
urma activităților desfășurate. Se pot identifica acele aspecte în care elevul prezintă lacune și procesul 
instructiv sau cel corectiv-compensator se va orienta spre îmbunătățirea procesului de învățare al elevilor. 

În alegerea instrumentelor de evaluare folosite în activitățile online se va ține cont de resursele 
tehnologice ale elevilor, de posibilitatea lor de a accesa platformele sau aplicațiile, de posibilitatea de a fi 
susținuți de un adult, de nivelul de dezvoltare psiho-emoțională a elevilor. Instrumentele online pentru care 
am primit un feedback pozitiv din partea elevilor cu care lucrez sunt: 

1. Formularul Google 
2. Activitățile oferite de Wordwall 
3. Kahoot 
1. Formularele Google – această opțiune din Gsuite presupune conceperea unui chestionar care 

poate fi folosit pentru a obține date legate de nivelul dezvoltării unor abilități/atitudini sau pentru a obține 
feedback din partea elevului legat de procesul instructiv-educativ sau corectiv-compensator desfășurat în 
activitățile online. Aici se pot introduce imagini care să însoțească întrebările din chestionar, care pot fi 
deschise sau închise. Pentru elevii cu deficiență intelectuală sunt recomandate întrebările închise, cu mai 
multe opțiuni, ei având o inerție în gândire, ce nu le permite dezvolatrea unor răspunsuri ample. Apoi există 
o varietate de răspunsuri care pot fi folosite (răspuns scurt, răspunsuri multiple, casete de selactare, scară 
liniară, etc.), se pot folosi linkuri sau materiale video pentru reflexie. Acest tip de instrument digital de 
evaluare este preferat de către elevi în măsura în care completarea acestuia nu necesită mult timp. 

2. Wordwall oferă posibilitatea folosirii mai multor tipuri de instrumente interactive pentru evaluare. 
Acestea pot fi redate pe orice tip de dispozitiv care folosește web-ul. Activitățile create pentru evaluare pot 
fi redate atât individual de către elevi dar și coordonate de către profesor.  

În crearea instrumentelor de evaluare se pot folosi atât imagini cât și cuvinte. Pentru cei care nu și-au 
însușit citit-scrisul, este util în folosirea suportului concret de care ei au nevoie. Este un instrument de 
evaluare preferat de către elevii cu deficiență intelectuală deoarece este și interactiv. 

3. Kahoot este o aplicație atractivă pentru elevii cu deficiență intelectuală deoarece este ușor de 
folosit după instalare și elevii își pot urmări într-un mod facil răspunsurile. Și în această aplicație se poate 
folosi suportul concret oferit de imagini sau linkuri din youtube.  
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Se pot crea mai multe tipuri de activități de evaluare: Chestionar, Adevărat sau fals, Puzzle, Notează 
răspunsul sau există posibilitatea de a colecta opiniile elevilor cu privire la un anumit subiect. 

Aceste instrumente au fost folosite atât în timpul evaluărilor inițiale cât și în timpul evaluărilor 
formative. Prin folosirea acestor instrumente digitale am încercat să stabilesc cu elevii mei o interacțiune 
cât mai semnificativă, să-i determin să se implice activ în procesul educativ online, iar răspunsurile elevilor 
constituie o dovadă a reușitei în acest demers educativ și formativ. 

Cu toate reușitele obținute în predarea online, se poate afirma că învățarea virtuală nu va putea înlocui 
învățarea din clasa reală, ci doar cel mult să o completeze. Clasa virtuală nu poate fi o alternativă la clasa 
reală, însă cele două pot fi complementare. 

953



 
 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

EDIȚIA 2020 
 

 PROFESOR: CRISTEA SORIN  
 LICEUL DE ARTE BALAȘA DOAMNA TARGOVIȘTE 

 
 Din luna martie 2020 sistemul de învățământ trebuie să se reorienteze către tehnici și practici mai 

noi și mai interesante, în metodele de comunicare și de conlucrare sistematică, prin care astfel să se 
garanteze în mod sigur continuitatea învățării, a funcționării adecvate și eficiente a multor activități 
specifice predării, învățării, evaluării competențelor în învățământul actual. 

 Adulții și copiii deopotrivă sunt în prezent în situația de a descoperi anumite moduri de conectare 
relațională într-o societate care prezintă o multitudine și o diversitate captivantă prin activități culturale, 
profesionale, de învățare prin joc, de petrecere a timpului liber.  

 Printre dificultățile în realizarea activității didactice la distanță, profesorii semnalează: lipsa 
instrumentelor pentru gestionarea clasei, feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic, lipsa 
instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa unui computer suficient de 
performant !  

 Referindu-ne la învățământul muzical din școala noastră, în primele două-trei ore de la începutul 
anului de învățământ, esențial este ca în cadrul recuperării simțului muzical al elevului să fie eliminate 
lacunele în formarea culturii muzicale a elevilor; elevii vor prezenta produse școlare în format digital, 
realizat individual sau în colaborări cu profesorul pe baza unor repere muzicale pentru elaborarea 
înregistrării sugerată de profesor. Unitățile de conținut se vor exersa pe temeiul unei activități muzicale 
dominante(audiții, interpretări, creații) în clasele primare și probabil în activități didactice complexe în 
clasele gimnaziale. 

 În clasele gimnaziale probele de evaluare pot fi mixte prin îmbinarea sarcinilor didactice bazate pe 
două sau trei domenii de activități muzicale. Proba de evaluare va îmbina: trei până la cinci elemente de 
cunoaștere sub formă de întrebări, una sau două probleme bazate pe activități de audiție cu elemente de 
creativitate(în rezultatul audiției muzicale), una sau două realizări de ordin practic în domeniul interpretării 
muzicale. 

 Se va testa cultura de interpretare muzicală a elevilor în clasă și individual prin prezentarea 
înregistrării audio a interpretării cu sau fără acompaniament. Calitatea înregistrării este în funcție de 
dispozitivul de înregistrare, se va urmării cultura de audiție și redare a muzicii evaluate prin probe practice 
dar și scrise: referat, investigație, proiect, portofoliu, auto evaluare. Testele de cunoștințe vor reprezenta ¼ 
din numărul total de sarcini din proba de evaluare cu referire la unitățile de conținut studiate în clasa 
precedentă și consolidate în perioadele claselor III.-VIII. 

 În lecțiile de educație muzicală, realizate la distanță se vor utiliza una sau două aplicații adecvate 
domeniului artistic: Jamboard, Open Board, Story Jumper, Learning apps, Kinder- pedia, A Web 
Whiteboard. Redactare materiale audio- video cu Audacity. Crearea unei video prin înregistrarea ecranului 
cu free cam și aplicația Free screnn recording.com, convertirea unui video în formatul mp4 cu aplicația: 
https://www.zamzar.com, Google Claasroom, Google Meet, Skype.  

 Educația muzicală la distanță înseamnă audiția muzicii urmată de analiza și caracterizarea 
interpretării muzicale. Profesorul va propune link-ul piesei pentru audiție și întrebări pentru analiza piesei, 
valorizarea muzicii în raport cu tema lecției. Activitatea, audierea și analiza lucrării muzicale vor fi integrate 
unor activități sincrone și asincrone direcționate de profesor. Interpretarea muzicală sincron apoi asincron 
vor fi analizate cu multă atenție la momentul potrivit și apoi se va expedia elevilor modelul sonor pentru 
învățare și exersare .  

 În desfășurarea activității de creație muzicală și interpretare se vor urmări : -algoritmul de acțiune, –
elaborare și demonstrare model de expresie și stil muzical, –exersarea interpretării modelului, cu suport 
audio, video înregistrat, realizarea artistică a activităților de creație muzicală și evaluarea rezultatelor atinse 
în baza descriptorilor.  
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 AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE INVATARII ONLINE 

 
PROF. CRISTEA ELENA-LAVINIA 

SCOALA GIMNAZIALA DESA  
 
 Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia?  
...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 
 Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu 
invatarea prin internet. 

 Avantaje: 
1. distribuirea rapida a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe 

care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu 
va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
 Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 
3. existenta continuturilor multimedia 
 Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 

intotdeauna au eficientizat invatarea. 
4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
 Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, 

el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultati. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
 Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 

sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 
6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
 Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, 

ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista 
si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

 Limite: 
1. dificultati in utilizarea tehnologiei 
 Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori 

sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 
Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicarii reale/ fizice 
 Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu 

mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 
robotizeaza! 

3. situatii limita 
 Numesc situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate avea 

acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita 
informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar 
nu pot fi controlate. 

 
 Concluzii 
 Am putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor 

mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o 
motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: CRISTEA IOANA SIMONA 
 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor e învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.  

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 

4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce ne creăm cont, o să apară o nouă 
interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul 
activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba 
pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 
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LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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INSTRUMENTE SOFTWARE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. MARIA CRISTEA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BURSAN” HUNEDOARA 

 
Educația trece prin schimbări majore, iar mediul de învățare având la bază utilizarea tehnologiei 

informației joacă un rol esențial în procesul de predare-învățare-evaluare.  
Evaluarea, ca parte a procesului educațional asigură evidenţierea cunoştinţelor dobândite de elevi, 

valoarea acestora, nivelul performanţelor elevilor la un moment dat, oferind totodată profesorului informații 
pentru perfecţionarea actului de predare-învăţare, deoarece așa cum spunea Anatole France ”Educaţia nu 
este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce 
nu ştii”.  

Activitățile de evaluare constau în aplicarea diferitelor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, 
elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul de învățare şi grupul de 
elevi vizat. Evaluarea elevilor nu se realizează doar cu scopul obținerii notelor ci pentru ai ajuta să urce 
treaptă cu treaptă pe scara succesului, determinându-i să reflecteze și să aplice cunoștințele, să rezolve 
probleme, să comunice informații etc. 

Tehnicile și metodele de evaluare diferă în funcție de nevoile și obiectivele de învățare.  
În învățământul online, dar și în învățământul clasic- ca alternativă, se pot utiliza diferite aplicații 

disponibile și pe dispozitivele mobile inteligente (telefoane, tablete), având în vedere că elevii secolului 
XXI preferă, inclusiv pentru procesul de învățare, să utilizeze, din ce în ce mai mult tehnologia informației, 
mai ales aplicațiile de comunicare și colaborare de pe dispozitivele mobile inteligente. Câteva dintre aceste 
aplicații gratuite, pe care le-am folosit în evaluarea elevilor la disciplina pe care o predau, Tehnologia 
informației și a comunicațiilor, sunt: 

1. Google forms – aplicație care permite realizarea de teste cu diferite tipuri de întrebări: cu alegere 
multiplă, cu răspunsuri scurte, cu răspunsuri deschise, de tip grilă, etc. Un beneficiu al acestor teste create 
cu formulare google este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi modificate aleatoriu, astfel încât testul 
fiecărui elev este unic. De asemenea pot fi incluse imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elevi. În setările aplicației profesorul poate stabili oferirea de feedback, astfel încât elevii 
pot afla imediat dacă au răspuns corect sau nu, pot afla nota sau pot relua testul, dacă se stabilește asta. 

2. Kahoot – aplicație care permite crearea de teste de tip joc interactiv de învățare cu ritm rapid. 
Aplicația poate fi folosită gratuit, prin crearea unui cont pe https://getkahoot.com/ sau se poate plăti o taxă 
lunară pentru profesori. Testul poate avea întrebări de tip adevărat/fals sau cu alegere multiplă, în varianta 
gratuită sau mai multe tipuri de întrebări în varianta cu taxă. Profesorul stabilește timpul în care să se 
răspundă și un număr de răspunsuri posibil corecte. Pentru ca elevii să rezolve testul, primesc un cod PIN, 
se înscriu pe Kahhot.it și încep rezolvarea. Elevii primesc un punctaj în funcție de răspunsurile corecte și 
viteza de răspuns, și se crează de asemenea o ierarhie în clasă. Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate 
distractive și nu „teste”, deci sunt agreate de toți elevii indiferent de nivel și sunt în general un bun indicator 
al abilităților și cunoștințelor adevărate.  

3. Mentimeter-aplicație care permite crearea de teste rapide într-un mod atractiv și distractiv prin 
combinarea prezentărilor multimedia cu testele de tip joc. În prezentarea creată profesorul poate utiliza 
întrebări cu alegere multiplă, întrebări cu răspuns deschis, voturi, nori de cuvinte, scale, poate adăuga 
imagini și video. În varianta gratuită se pot crea prezentări cu maxim două diapozitive. Elevii accesează 
Menti.com și introduc codul pe care îl primesc de la profesor și răspund la întrebări. Se poate selecta un 
timp limitat pentru a răspunde la întrebare, iar răspunsurile corecte primesc puncte, cele mai rapide 
răspunsuri corecte primind cele mai multe puncte. Aplicația poate fi utilizată pentru a vota, a alege ceva, 
pentru a exprima o anumită stare emoțională, etc. 

4. Google Jamboard – tablă virtuală. Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri 
scurte, ca de exemplu feedback la finalul orei, prin completarea pe post-it-uri virtuale a răspunsului la 
tema/întrebarea pusă de profesor. Se poate lucra individual sau în echipe. De asemenea tabla virtuală poate 
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fi creată cu un singur cadru sau mai multe, pentru fiecare întrebare un cadru sau pentru fiecare grupă. La 
final se pot vizualiza toate răspunsurile, toate post-it-urile și de asemenea se poate descărca pdf tabla 
completată. 

5. Crossword labs – aplicație pentru crearea de cuvinte încrucișate, sau un alt mod de a realiza 
evaluarea cunoștințelor prin completarea unui rebus. Aplicația https://crosswordlabs.com/ este gratuită și are 
avantajul că permite scrierea cuvintelor în limba română. Rebusul realizat poate fi trimis ca link, poate fi 
descărcat în format word sau pdf și printat, poate fi introdus într-o prezentare. 

Pe lângă cele 5 instrumente pe care le-am utilizat și le-am prezentat pe scurt, există o multitudine de 
instrumente software care permit generarea de evaluări online, ele fiind destul de accesibile și multe 
gratuite, fără a necesita cunoștințe de programare. Trebuie doar ales modul de evaluare a învățării elevilor 
și instrumentul adecvat pentru diferitele contexte/ discipline și pentru a obține rezultatele dorite. 

Evaluările realizate prin utilizarea instrumentelor tehnologiei informației sunt o parte esențială a 
învățării on-line și trebuie efectuate cu rigoare pentru a fi eficiente și a indica nivelul de cunoștințe 
acumulate de elevi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE APLICATE IN 

 INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

 PROF. CRISTEA VIOLETA 
 LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE “DUMITRU MOȚOC” GALAȚI 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să conteze este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word- adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic- și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Tehnologia digitală a pătruns în clase cu mult timp în urmă, dar mulți profesori și elevi nu i-au 
acordat atenția cuvenită. Integrând și aplicând tehnologia digitală în predare și evaluare presupune și 
apariția câtorva probleme cum ar fi: conexiunea la internet, actualizări de software, compatibilitatea 
dispozitivelor folosite cu anumite programe, etc. 

 Pentru elevi, tehnologia digitală poate fi de mare ajutor dacă este folosită așa cum trebuie. De 
exemplu, un portofoliu digital poate fi folosit pentru a evalua munca elevilor, este ușor să creezi text și 
imagini iar comunicarea între elevi și profesori este mai bună. 

 Este important ca în procesul de evaluare elevii să participe activ și să învețe din propriile greșeli. 
Iată câteva programe ce pot fi folosite în acest scop. 

 Padlet: această aplicație ne permite să creăm pagini în care putem reprezenta procese, mesaje, 
căsuțe, etc. Elevii pot posta propriile opinii sau lucrări realizate și pot interacționa între ei.  

 Whiteboard.fi: este foarte ușor de folosit. Elevii pot desena sau scrie pe această tablă online ceea ce 
le permite să-și folosească creativitatea și să lucreze într-un mediu alternativ. 

 Kahoot: este o platformă de învățare prin joc care ne permite să creăm, să distribuim și să jucăm 
jocuri pentru a învăța. Poate fi folosit și în evaluare deoarece ne oferă posibilitatea de a crea chestionare pe 
diferite teme. 

 Symbaloo: este o aplicație care permite profesorului să creeze propriul mediu de învățare. Cu 
ajutorul interfeței web, profesorul poate centraliza și organiza toate linkurile către aplicația pe care o 
folosește clasa, creând un ecran de lucru personalizat ce poate fi accesat de orice dispozitiv conectat la 
internet. 

 Sutori: este un program ce permite predarea interactivă dar poate fi folosit și în evaluare. Poate fi 
conceput sub formă de jurnal de învățare sau poate înlocui cu succes clasicul portofoliu. Elevii au 
posibilitatea să posteze teme, imagini, desene, filmulețe realizate de ei, etc. Stimulează creativitatea, 
colaborarea și comunicarea între elevi.  

 În activitatea desfășurată online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Rezultatele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesorii din toate colțurile lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  
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EDUCAȚIA VAZUTA PRIN CAMERA WEB 

 
CRISTESCU OLIMPIA 

 
În domeniul educaţiei, tehnologiile informatice au prin aripi, iar dezvoltarea Internetului a determinat 

diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în 
ajutorul elevilor. 

Evaluarea online este o metodă care răspunde unor situaţii speciale care ne trimit departe de școală, 
mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă și eficientă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte, asociere de imagini și texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi 
timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. În contextele online, implicarea este absolut 
esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 ,,Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului”. 

Marea problemă care apare în intermediul evaluării de la distanță este probabilitatea mult peste medie 
de coruptabilitate. Ce vreau să spun prin asta, mai concret, este că nu există neapărat o modalitate complet 
funcțională de a asigura că elevii nu copiază unii de la alții, sau din alte surse. Considerând că unicul scop 
al unei testări este de a evalua nivelul unui elev, pentru a încerca să luăm măsurile necesare astfel încât să-
I ajutăm să ajungă la nivelul maxim pe care le este posibil să-l atingă. 

Dacă testele nu ne mai reflectă competența copilului, atunci existența lor teoretic rămâne fără scop. 
Probabil singura soluție este să renunțăm la o notare în catalog, astfel încât să nu mai știe nimeni dacă ai 
luat 10 sau 1, atât timp cât suntem online. Astfel, elevii vor realiza că nu îi ajută cu absolut nimic să copieze, 
și vom putea avea o evaluare reală, care să ne ajute pe noi profesorii să ne împlinim scopul pe care ni l-am 
asumat atunci când ne-am ales această profesie. 

Deși nu este perfectă, evaluarea în mediul online este o soluție alternative bună pentru momentele în 
care contextul mondial nu ne permite folosirea unor metode convenționale. Prin implicarea profesorilor, 
dar în aceași măsură a elevilor, evaluările online pot să servească drept un mijloc competent care să ajute 
profesorii să înțeleagă nevoile educaționale ale elevilor. 
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REPERE ALE EVALUARII ONLINE 

 
PROF. CRISTIAN AURELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FINIȘ 
 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

În cadrul activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin 
intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, 
dacă rezultatul este un succes sau un insucces.  

Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la 
Internet a școlilor și a cadrelor didactice. Diverse aplicații online, create pentru a ușura activitatea 
profesională în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, se pot dovedi instrumente utile pentru 
profesori de toate specialitățile. 

Hot Potatoeshttp://hotpot.uvic.ca/.Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea 
unor exerciţii interactive cu ajutorul Internetului.  

Aceste exerciţii pot fi transmise oricărui computer legat la Internet, dacă este echipat cu un program 
de căutare. Pentru accesare se downladează de pe adresa menționată versiunea 6.3.În Hot Potatoessunt cinci 
programe de bază: 

Programul JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Pentru fiecare spaţiu liber poate 
fi dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar elevul poate cere o indicaţie şi poate vedea o literă a 
răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific. Notarea automată este de 
asemenea inclusă. 

 Etape: 
1. Tastați titlul. 
2. Tastați textul în secțiunea principală. 
3. Evidențiați un cuvânt și dațiclick pe Gap. Caseta deschisă vă permite să scrieți indicii. Repetați 

procedura pentru toate cuvintele dorite. 
4. Salvați activitatea cu opțiunea Save As  
5. Convertiți fișierul în HTML urmând pașii: Fișier Create Web Page Standard Format6.În fereastra 

deschisă selectăm View the exercices in my browser.  
Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări. Întrebările pot fi de patru tipuri diferite, 

incluzând răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte. Feedback-ul specific poate fi asigurat atât 
pentru răspunsurile corecte, cât şi pentru răspunurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, 
opţiunea elevului este analizată şi se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului 
este corectă şi care este greşită. Elevul poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei “litere libere” 
din răspuns. 

Etape: 
1. Tastați titlul. 
2. Tastați întrebarea în secțiunea Q1. 
3. Tastați răspunsurile și bifați pe cel corect.  
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4. Pașii 4, 5, 6 sunt identici cu cei de la JCloze.  
Programu lJ Cross crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Se pot folositabele de 

orice dimensiune. Ca şi în cazul programelor JQuizşi JCloze, un buton de identificare permite elevului să 
solicite o literă, dacă are nevoie de ajutor. 

Etape: 
1. Tastați titlul. 
2. Alegeți opțiunea Grid-Maker din Manage Grid. 
3. Tastați cuvintele care doriți să apară în grilă apoi click pe Make the grid; apare o grilă de cuvinte 

încrucișate. 
4. Click pe Add Clues. 
5. Activați primul cuvânt cu un click, îl definiți în secțiunea de jos, apăsați OK. Definiți în mod 

asemănător celelalte cuvinte.  
6. Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze. 
Programul JMix crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie. Se pot specifica oricâte 

răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele şi punctuaţia din propoziţia de bază, iar un buton 
indicator îi dă elevului următorul cuvânt corect ori segmentul de propoziţie, dacă e necesar. 

Etape: 
1. Tastați titlul. 
2. Scrieți definiția în rubricaMain Sentenceașezând cuvintele unelesub altele.  
3. Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.  
Programul JMatch crează exerciţii de împerechere sau de ordonare.În partea stângă apare o listă de 

item ficsși (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi. Programul poate fi folosit 
pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propziţiile ca să formeze o 
secvenţă sau un dialog.  

Etape: 
1. Tastați titlul. 
2. Completați coloanele (ex. stânga nume de orașe, dreapta numărul de locuitori ). 
3. Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.  
În plus, există un al şaselea program numit Masher.Acesta este proiectat pentru a crea unităţi 

complete de materiale printr-o singură operaţie simplă.  
Dacă realizaţi secvenţe de exerciţii sau alte pagini care ar trebui să formeze o unitate, s-ar putea să 

găsiţi folositor acest program. ProProfshttp://www.proprofs.co m/quiz-school/ - este un instrument 
pentru generare de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor 
etc. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi 
tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Pentru accesarea programului este 
suficient să accesați platforma la adresa menționată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
1.Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în 

educație. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, 2014. 
2.Platforme educaționale online pentru cadrele didactice https://www.facebook.com/groups/ 

1644070182575784 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNVAȚAMANT PREȘCOLAR: CRISTIAN GABRIELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL SIMILA, JUDEȚUL VASLUI 
 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte 

integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în 
extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 

Întreg sistemul de învățământ din țara noastră, fie că ne referim la nivelul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, a fost nevoit să se reinventeze 
datorită contextului social actual. Nu doar școlile s-au transformat, ci toți 
participanții la procesul educativ: profesorii, elevii și părinții. Perioada pe care o 
traversăm ne-a făcut să ne adaptăm, să trecem de la un sistem de învățământ 
tradițional, cu care eram obișnuiți, la un sistem de învățare în mediul online, benefic pentru a ne păstra 
motivația de învățare și contactul cu materia școlară. Conștientizând importanța actului educațional la 
vârstele mici, nevoia copilului mic, de vârstă preșcolară, de a interacționa constant cu covârstnicii, precum 
și rolul specialiștilor din acest domeniu în formarea și dezvoltarea optimă a copiilor și, implicit, în oferirea 
unui start bun în viață, prin abordări flexibile ale recomandărilor din curriculumul specific, la nivelul 
Ministerului Educației și Cercetării (MEC) s-a elaborat un set de scenarii. Unul dintre cele 3 scenarii 
propuse de Ministerul Educației, presupune desfășurarea actului instructiv-educativ doar în mediul online. 

În învățământul preșcolar ”grădinița online” se desfășoară într-un mod diferit față de celelalte niveluri 
de învățământ, deoarece vârsta copiilor preșcolari nu permite utilizarea de către cadrele didactice, a 
acelorași intrumente online de predare-învățare sau evaluare. La nivel preșcolar, cadrele didactice au în 
vedere transimterea de resurse educaționale care pot sprijini învățarea copiilor la domiciliu. Pentru a susține 
activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice, cum ar fi: aplicații 
simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger etc.; 
apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; utilizarea resurselor educaționale deschise și 
conținutului digital, cum ar fi siteuri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 
laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.; platformele specializate de elearning 
– Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.; aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin 
apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Prin intermediul evaluării, educatoarea poate află ce au 
acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de 
învăţare, interesele copiilor. Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele 
complementare / alternative de evaluare.  

În cazul desfășurării activităților instructiv-educative, față în față se pot utiliza diverse metode 
tradiționale sau moderne și instrumente de evaluare. Având în vedere situația actuală, o mare parte din 
grădinițe își desfășoară activitatea în mediul online, ceea ce presupune utilizarea unor metode și instrumente 
de evaluare digitale. Preșcolarii nu pot fi expuși online, cu aceștia se lucrează în grupuri închise și nu se 
solicită conectarea în același timp. De asemenea trebuie avut în vedere că sugestiile, temele și ideile 
transmise să nu genereze complexe și presiune nejustificată asupra copiilor și părinților. În cadrul 
„grădiniței online”, atât predarea, învățarea cât și evaluarea se pot realiza prin diverse metode și instrumente 
digitale, cum ar fi: 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 
a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.  

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
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pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. 

HARTI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 
dintre care enumerăm Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes şi la ciclul preşcolar. 

ZEEMAPS- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi 
identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor 
geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 

WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, 
Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de 
interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
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PROVOCAREA EVALUARII ONLINE 

 
CRISTINA CHIVULESCU, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 28 DAN BARBILIAN CONSTANȚA 

 
Eram eleva în clasa XI-a a Colegiului Pedagogic din Constanta, când am auzit pentru prima oara, la 

o lecție de limba română faptul ca doamna profesor se confesa, spunând că ar prefera să nu existe note. A 
fost anul în care am început să merg la bibliotecă, să studiez, să deschid ochii, urechile și mintea. Totul 
datorita acelei doamne profesor, și nu de frica notelor. 

În Japonia nu exista calificative sau note în primii ani ai școlarității. Iar Japonia este departe... Probabil 
ca Romania are multe de învățat, iar modelele sunt multe și generoase. 

Iată-ne în Romania anului 2020, anul pandemiei, cautând soluții de a evalua altfel copiii. De fapt, 
situația a fost atât de inedită încât nici nu stiam de unde să apucăm ițele predării – învătarii – evaluarii 
online, sa le descâlcim, astfel încat să nu bulversam elevii, nici părinții, nici pe noi. 

 Provocarea învatamantului hibrid a fost mare. O parte din elevi erau în clasă, ceilalți, cu ochișorii 
mari, așteptau lucruri interesante din partea doamnei, în fața ecranelor. Evaluarea în sistem hibrid mi s-a 
parut a fi foarte provocatoare. Cu cei din clasa, urmam calea știuta, cu evaluare formativa, prin diverse 
modalități, ori sumativa, prin celebrele teste. Totuși, ce era de facut cu cei de acasă? Am decalat inițial data 
la care au dat testele cele doua grupe, dar asta însemna renunț la o ora de predare / consolidare pentru fiecare 
test.  

Timpul în pandemie pare sa treaca mult mai usor, iar eu nu puteam sa renunt la o ora per materie de 
fiecare data cand aveam de realizat evaluarea formativa. Ulerior, am dat teste clasice cu cei din clasă si am 
pregatit teste online, cu ajutorul Google forms, pentru cei din online. Am observat apoi, cât de greu este 
pentru bunici și părinți să îi lase să lucreze singuri, în ritmul propriu... Aceasta ar fi, din perspectiva mea, 
una dintre limitele evaluarii online. O alta limita ar fi aceea ca elevii de vârstă școlară mica nu sunt 
alfabetizați digital, în sensul dorit de noi. Nu puteam avea pretenția ca toți elevii să știe să se logheze pe 
Google Forms din prima încercare, să stie să completeze itemii de diferite feluri, să trimită testul, pe lânga 
a bifa răspunsurile bune. Mergem pe nisipuri miscatoare... O sursa de frustrare dar si de provocare, totodata, 
pentru aceasta perioada. 

Modalitătile tehnice de evaluare sunt multiple. O sumedenie de site-uri, aplicatii, idei ne sunt la 
indemana. Trebuie sa avem rabdare cu noi și cu elevii noștri, să deschidem ochii către aceasta nouă eră 
digitală. Desigur că putem folosi teste sub forma unor chestionare (google forms), proiecte facute pe grupe 
(jamboard, powerpoint - ul de la Google), Wordwall ce ne susține cu diverse tipuri de jocuri folosite in 
cadrul evaluarii formative, Learningapps.com, pentru crearea de fișe. Problema zilelor noastre nu este ca 
nu avem cu ce lucra, ci a selecta ceea ce ni se potriveste noua si elevilor nostri. 

 Timpul ne va arata cât de bine am procedat în educarea acestei generatii de copii. Intentiile cu 
siguranță sunt bune, direcția pare sa capete contur, iar copiii, inteligenți si adaptabili ca întotdeauna, se 
obișnuiesc mai repede decât noi cu schimbarea. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN  

 INVATAMANTUL ONLINE  
 

 PROF.INV.PRESCOLAR, CRISTINA POPOVICI 
 GPN CORBU COSESTI; ARGES 

 
Tehnologia digitala a facilitat in buna masura continuarea unor activitati didactice la distanta, in 

perioada suspendarii cursurilor.Cu toate acestea, o parte din activitatea didactica fata in fata nu se poate 
face online, avand astfel un impact negativ asupra invatarii temeinice.O importanta latura a activitatii 
didactice fata in fata nu se poate face virtual, in special in invatamantul prescolar.Cei mici au nevoie de 
interactiunea cu cei din jur, de afectiunea cadrelor didactice si a colegilor, de jocul in echipa etc.Este foarte 
dificila interactiunea personalizata cu un copil anume in contextul in care contacul nu este direct, cadrul 
didactic este urmarit de o clasa intreaga si fiecare copil ii solicita atentia.Clasele virtuale nu vor putea 
niciodata inlocui clasa reala, cel mult o pot completa.Pot fi coplementare, niciodata alternative. 

Platformele educationale online faciliteaza comunicare in timp real intre cadrul didactic si copii.Cu 
toate acestea, comunicarea in acest caz este frecvent perceputa ca fiind oarecum artificiala, de de o parte 
din cauza imposibilitatii obtinerii unui feedback comunicational real, iar pe de alta parte din cauza 
contextului incomod al plasarii in spatiul virtual. 

Indiferent de performantele cadrului tehnic, de abilitatile profesorilor, de gradul de adaptare a 
continuturilor la noul context, procesul de predare-invatare-evaluare este diminuat, pierde din consistenta, 
calitate, naturalitate.Succesul invatamantului la distanta este o rezultanta a unui efort colaborativ dintre 
cadrul didactic, informatician, manager scolar, performativitatea retelei de comunicare ect. si nu un atribut 
exclusiv al profesorului.Prin educatia la distanta mai degraba se poate orienta procesul de auto invatare la 
elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acasa.In invatamantul prescolar acest lucru este greu de 
realizat.Prescolarii necesita atentie permanenta din partea parintilor, disponibilitatea acestora, ajutorul 
primit in accesarea platformelor educationale folosite tec. Cadrele didactice au nevoie, in primul rand, de 
parinti si apoi de copii.Acestia intermediaza intalnirile dintre copii si educatori.Cea mai raspandita metoda 
de evaluare in invatamantul online, pentru prescolari, ramane tot evaluare orala realizata prin intrebari si 
raspunsuri.Verificarea realizata pe baza unui suport vizual, in care cadrul didactic se bazeaza pe imagini, 
filmulete educative, suport grafic etc.este cea mai des folosita metoda.O alta metoda de evaluare online este 
cea a metodelor practice, pe care copiii le realizeaza impreuna cu parintii iar acestia, mai apoi, le vor trimite 
cadrelor didactice pe platformele educationale folosite. 

Actul de invatare nu mai reprezinta in totalitate munca cadrului didactic, ci rodul interactiunii copiilor 
cu calculatorul si al colaborarii cadrului didactic cu copiii.Acestia cauta sa se adapteze mediului scolar 
modern. 

Insa calculatorul si internetul nu va inlocui niciodata total actiunea cadrului didactic, rolul acestuia 
neputand fi ignorat, fiind mai mult decat constructiv. 
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EVALUAREA ONLINE 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR CROITORU LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA TRAIAN, BRAILA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Google Classroom- aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. Foarte accesibil și 
ușor de utilizat chiar și de către cei mici. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste, astfel se pot autoevalua, pe baza testelor create de ei. 

Elevilor le pot fi aplicate teste online, care să se rezolve ca mici joculețe, captând astfel atenția și 
reușind sa îi facă să se implice mai mult. Numeroasele programe create special pentru evaluarea online îi 
ajută foarte mult pe elevi, dar și pe profesori în egală măsură și chiar le facilitează munca. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă, să ajute la dezvoltarea abilitaților digitale ale elevilor 
care să se reflecte prin redactarea sau chiar rezolvarea unor cerințe cu ajutorul programelor puse la 
dispoziție de către fiecare cadru didactic în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor. Este foarte 
important ca profesorii să țină cont și de nivelul fiecărui elev atunci când atribuie acestora sarcini de 
rezolvare. 

În concluzie, ținând cont de contextul actual, evaluarea online are o importanță deosebită în procesul 
educației, cadrul didactic trebuie să fie cel care să îmbine metodele, tehnicile și abilitățile cele mai bune 
pentru desfășurarea în condiții prielnice a educației în mediul online. 
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FOLOSIREA PLATFORMELOR ONLINE ÎN EVALUAREA 

CUNOȘTINȚELOR 
 

CSEKE ZSUZSÁNNA 
LICEUL TEHNOLOGIC „JOANNES KAJONI” DIN MIERCUREA - CIUC 

 
Cu precizie putem afirma faptul că anul 2020 a adus foarte multe schimbări noi în învățământ, 

schimbări despre care în anii precedenți numai am vorbit ca o posibilă evoluție pe viitor. Începând cu martie 
atât profesorii cât și copii au trebuit să se adapteze unui nou sistem de învățământ. În prima fază cred că cu 
toții am sperat că acest lucru se va termina și în toamnă putem să începem un an nou școlar în circumstanțe 
normale, așa cum eram obișnuiți de mult.  

Perioada de primăvară a trecut foarte greu când noi profesorii eram nepregătiți pentru a începe 
învățământul în condiții online de pe o zi pe alta. Nu aveam voie să trecem notele în catalog, numai cu 
acordul părinților. Cum nu eram pregătiți și mulți dintre noi nici nu știam cum să procedăm, am decis să 
folosim metodele complementare de evaluare, adică să observăm sistematic activitatea elevilor și să 
evaluăm perioada online într-un mod diferit față de cum obișnuiam să evaluăm în sălile de clasă.  

Elevii au întâmpinat și ei dificultăți la fel ca și profesorii. Cum dintr-o dată fiecare profesor a început 
să trimită lecțiile plin diferite platforme, nici ei nu știau care sunt așteptările de la ei, care profesor ce 
dorește, ce se evaluează, ce trebuie învățat, citit, conspectat, trimis înapoi. Pe lângă toate acestea majoritatea 
profesorilor și elevilor s-au confruntat cu problema lipsei de echipament potrivit pentru ținerea orelor 
online. Totuși în pofida tuturor dificultăților am reușit să finalizăm anul școlar cu bine.  

Anul școlar 2020 – 2021 părea să înceapă mai liniștit, cu elevii în sălile de clasă punând mult mai 
multă atenție pe igienă și securitate. Însă după o lună și jumătate se pare că școlile se închid din nou și 
învățământul va fi tot online. Totuși ce s-a schimbat din primăvară până în toamnă? 

Putem spune că s-au schimbat foarte multe lucruri, chiar dacă suntem atacați aproape zilnic de părinții 
nemulțumiți care cred că nu facem suficiente lucruri pentru elevii noștri. După jumătate de an se poate 
spune că majoritatea școlilor s-au pregătit pentru învățământul online, se folosesc aceeași platforme de toți 
profesorii dintr-o școală, există niște reguli stabilite de direcțiune care trebuiesc respectate iar elevii știu 
foarte bine care sunt așteptările de le ei. Anul acesta se pot da note pentru activitățile online fără a cere 
acordul scris al părinților sau elevilor.  

Evaluarea online se poate realiza în condiții asemănătoare ca și cele de la școală. Metodele de evaluare 
tradiționale sunt evaluarea orală și cea scrisă. Ambele evaluări se pot realiza cu ajutorul platformelor online, 
însă e drept că profesorul nu poate urmării dacă elevul folosește surse de inspirație sau nu. Platforma google 
classroom oferă posibilitatea de a trimite lecțiile, atașamentele cu toate explicațiile online. Google meet ne 
ajută să întrăm în contact direct cu elevii, iar google forms poate oferii suport pentru trimiterea testelor 
online.  

Evaluarea orală se poate realiza în timpul orelor de google meet și din punctul meu de vedere 
funcționează chiar bine. Ca și la școală elevii în primele 5 – 10 minute a orei răspund din lecția sau lecțiile 
precedente. Profesorul poate întreba cu ușurință și elevul răspunde la întrebările profesorului. Pe lângă 
evaluarea cunoștințelor se pot evalua diferite prezentări sau proiecte. Google meet – ul oferă posibilitatea 
de a face prezentări unde elevii pot urmării activitatea colegilor de clasă. După o prezentare este foarte bine 
să întrebăm opinia colegilor de clasă, deoarece ei pot fi o oglindă înainte de notare. La fel este benefic ca 
și elevul să fie întrebat despre performanța dobândită, deoarece astfel el se autoevaluează și se reflectă 
asupra propriei-i performanțe.  

Evaluarea scrisă se poate realiză în mai multe feluri. Tot prin platforma google classroom putem să 
încărcăm diferite exerciții care pot fi notate. Google classroom oferă posibilitatea să setăm data și ora până 
la care elevul trebuie să trimită exercițiul înapoi. Putem solicita proiecte, eseuri, fișe de lucru pe care elevul 
trebuie să completeze. În același timp putem crea și fișiere google forms. Acesta solicită mult mai mult 
timp, însă dacă folosim opțiunile oferite de acest formular petrecem mai puțin timp cu corectatul. În acest 
formular putem încărca diferite exerciții cum ar fi întrebări cu un răspuns scurt sau cu o descriere mai lungă, 
întrebări cu variante de răspunsuri unde elevul trebuie să bifeze răspunsul corect sau trebuie să răspundă 
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într-un cuvânt. La opțiunile unde răspunsul trebuie să fie bifat se poate adăuga răspunsul corect și platforma 
corectează instant testul elevului. Acest tip de evaluare oferă profesorilor o posibilitate de verificare a 
cunoștințelor. La fel ca și la testele tradiționale care se dau la clasă și aici putem să includem un test care 
să aibă o parte obiectivă, una semi – obiectivă și una subiectivă. Putem atașa și poze cu texte de citit despre 
care elevii își pot exprima opiniile, pot răspunde clar la anumite întrebări.  

În afară de platforma google mai există și alte platforme care sunt folosite de profesori. În funcție de 
decizia școlii și a profesorilor este ideal ca să se folosească aceeași platformă de toți profesorii școlii ca să 
fie cât mai ușor de urmărit pentru elevi. Singurul dezavantaj pe care-l întâmpină profesorul în evaluarea 
scrisă online este că elevul nefiind în școală în fața profesorului poate avea acces la resurse de inspirație și 
în anumite situații oferă un răspuns mult mai corect și elaborat decât ar fi scris la școală.  

În contextul actual trebuie să ne adaptăm și la evaluarea online. Fiind conștienți de faptul că evaluarea 
online nu poate fi la fel de eficientă ca și evaluarea tradițională la școală, noi profesorii trebuie să găsim 
variantele de evaluare care sunt cele mai apropiate de cele din școală. Fiind primul an când lucrăm în acest 
sistem încă nu putem afirma cu certitudine care sunt variantele cele mai bune. Probabil pe parcursul acestui 
an școlar atât profesorii cât și elevii vor învăța multe lucruri noi despre educația online. Din punctul meu 
de vedere este esențial ca să încercăm să menținem nivelul de educație la acel standard la care am reușit să 
ridicăm în ultimii ani. Acest lucru nu este ușor și nu va fi ușor nici în continuare deoarece profesorii trebuie 
să se perfecționeze și programele școlare trebuiesc rescrise pentru învățământul online. Aflându-ne într-o 
reformă educațională sperăm că putem să ne adaptăm noilor cerințe, putem să facem față solicitărilor și 
putem menține nivelul de educație la standarde înalte. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

PROF. INV. PRES. CSINARDI ANGELA LILIANA 
 

 Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficienţa învăţării de la distanţă, activitatea preşcolarilor 

a fost cu siguranţă cea mai afectată fintre toate nivelurile de învăţământ, fiind o adevărată provocare (pentru 

preşcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuşi, părinţii au primit sarcini de la 

educatori cu referire la organizarea timpului şi a activităţilor, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 

pe repere cunoscute copiilor şi cu mult accent pe emoţii. Importantă este şi cum a fost organizată 

comunicarea constantă între părinnte şi educator: jocurile şi jucăriile care îl atrag pe preşcolar şi să vină în 

întâmpinarea părinţilor şi copiilor cu activităţi personalizate pe interesele sale. Instrumentele şi strategiile 

utilizate pentru conectare de la distanţă au fost diferite: prin video, filmuleţe cu activităţi interactive, 

cântece, simulări, aplicaţii etc., pe care educatorul le trimite părinţilor pentru copil sau prin video conferinţe 

în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacţiunii în această 

perioadă şi anume conectarea directă cu preşcolarul. Mulţi educatori şi părinţi au înţeles că nu atât proiectele 

didactice sau curriculum scris contează mai mult, ci starea emoţională a copiilor şi al părinţilor sunt 

prioritatea în această perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat părinţii că este important de organizat 

copii să nu înceapă ziua cu jocuri video/ desene animate, pentru a diminua riscul motivării faţă de activităţile 

cu valoare educativă superioară ulterioară. 

 Având în vedere că şcolile s-au oprit brusc, aplicaţiile au luat locul întâlnirilor faţă în faţă, ceea ce a 

fost cu adevărat interesant la început, a fost o provocare pentru toţi. În activitatea mea, de menţinere a 

interacţiunii cu copii am utilizat aplicaţia Zoom pentru activităţile sincron, pentru cele asincron aplicaţia 

WhatsApp. Ce am simţit în primele sesiuni de utilizare a acestor aplicaţii: mai multă oboseală, mai multă 

presiune pe mine şi pe participanţii la actul învăţării.  

 Bineînţeles, după predarea conţinuturilor, trebuie să vedem în ce măsură copii şi-au însuşit cele 

transmise, aici pentru probele orale se poate folosi fără nicio problemă comunicarea audio-video de pe 

WhatsApp sau prin aplicaţia Zoom cu grupuri mici de copii. Pentru probele practice sau scrise (fişe de 

lucru) se pot realiza pe aplicaţia Whatsapp: copilul primeşte sarcina de lucru, explicaţiile necesare rezolvării 

acesteia şi la final se fotografiază şi se încarcă pe grupul creat. Acolo evaluatorul va vedea şi constata în ce 

măsură s-au realizat obiectivele lucrării. Evaluarea trebuie să fie obiectivă, în concordanţă cu obiectivele 

propuse.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVÎȚĂMÂNT PREȘCOLAR: CUCUIET MARIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LOCALITATE CHINTELNIC  
 
“A interzice artei să se hrănească dintr-un singur izvor oarecare înseamnă a-i secătui toate izvoarele 

deodată” (Elie Faure). 
 Competența digitală este una dintre acele competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse 

în programele și planurile de realizare a procesului instructiv educativ. Resursele digitale devin un 
instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor 
tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate ce 45 de minute. 

 Învățământul e o activitate complicată, practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii 
cunoașterii umane, de la origini până în zilele noastre. E o poveste a acestei călătorii, și la fel ca toate 
poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar contează și talentul povestitorului. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică(predare-
învățare-evaluare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. 

 O parte din elevi și profesori s-au adaptat rapid la mediul de comunicare nou. 
 Vestea mai puțin bună este că nu toată lumea este pregătită pentru învățarea online. Principalele 

impedimente sunt lipsa infrastructurii minimale (tablete sau laptopuri, conexiune la internet) și lipsa 
cunoștințelor tehnice din partea profesorilor sau a părinților. Pentru ca soluția învățării online să poată fi 
practicată la scară largă, va fi nevoie ca furnizorii de educație să desfășoare un efort sistematic de asigurare 
a resurselor tehnice și de Know – how. 

 După trei luni de învățare pe internet, putem trage câteva concluzii și rămânem cu multe întrebări. 
Copiii au înțeles necesitatea izolării, s-au adaptat și s-au bucurat de timpul petrecut cu părinții. Timpul 
petrecut online cu profesorii a fost diferit de la o școală la alta, dar lipsa interacțiunii cu colegii a fost 
resimțită de către toți copiii. 

 Nimeni nu a fost pregătit pentru această perioadă, dar cu toate acestea, s-au adaptat. Și cei de la 
grădiniță s-au adaptat primind materiale pe WhatsApp sau accesând platforme online. Pe de altă parte, 
lecțiile pregătite de educatoare care s-au organizat mai promt pentru comunicarea online li se par părinților 
educative și complexe. Elevii din anii primari nu au răbdare să stea nemișcați în fața calculatorului și să 
asculte lecția predată. 

 Nu neaparat că școala e grea. Profesorii s-au adaptat foarte bine la predarea online. Lecțiile au 
însemnat mobilizarea unui părinte care avea și el de lucru acasă pentru supravegherea elevului. 

 Lecțiile online sunt un instrument de învățare încă prea nou pentru majoritatea elevilor, profesorilor 
și părinților, pentru a putea trage concluzii referitoare la aplicare unui astfel de model pe termen lung. 
Furnizorii de educație din domeniul privat vorbesc de educația online ca de o componentă nelipsită a școlii 
viitorului. Totuși, educația online și cea tradițională trebuie dozate în proporții concrete, care să asigure 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 Acum 20 de ani, părinții își doreau de la copiii lor să fie în siguranță și să fie fericiți, când îi înscriau 
la grădiniță. Astăzi, generația actuală de părinți își dorește de la copiii lor să reușească în viață. Și mi se 
pare că este o presiune mare pusă pe umerii școlilor, pe umerii profesorilor, dar mai ales pe umerii copiiilor. 
Prea puțini copii se mai joacă în mediul real, foarte mulți se joacă în mediul digital. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui totuși dozate. Ar 
trebui să ne gândim foarte mult la importanța creativității păstrării unor valori cu care copiii trebuie să 
crească, pentru că este ca și într-o grădină: o să culegem ce cultivăm. Cred că ar trebui să urmăm exemplul 
țărilor nordice: să le lăsăm copiilor anii cei mai importanți în aer liber, să se joace cât mai mult, pentru că 
jocul este o formă de a-ți dezvolta creativitatea, de a fi echilibrat.  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,POROLISSUM” ZALAU 

 CULCIAR ANCA LUMINIȚA 
 
 Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența ne arată că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare.  

 Evaluarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback destul de suficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un 
indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa 
noi eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la auto-determinarea 
evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spunem că: examenul este ultima lecție pe care o primește 
studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul său. 

 Pentru probele orale se poate folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 
pur și simplu camerele web în grupurile de Classroom Meet sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de 
ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui 
elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea 
modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile 

care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente şi la examene. 
Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 

beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 
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DESPRE EVALUARE ÎN EDUCAȚIA ONLINE 

 
CUMPĂNAȘU ALINA MARIA  

 GPP OSTROVENI 1, RM VÂLCEA 
 
 Deși în ultimii ani evaluarea procesul de evaluare în învățământul preșcolar a suferit o serie de 

schimbări și îmbunătățiri prin adaptarea la nevoile reale ale copilului și prin adoptarea unor strategii 
moderne de evaluare, situația actuală în contextul pandemiei ne forțează să pășim pe teritorii noi și să găsim 
soluții și mai moderne de evaluare. Așa cum evaluarea în mediul fizic din grădiniță are rolul de a identifica 
efectele activităților de predare-învățare-evaluare și de a ghida pașii educatorului în proiectarea și 
organizarea activităților instructiv-educative ulterioare, așa și în contextul actual, al grădiniței online, cadrul 
didactic are nevoie de indicatori ce vor permite proiectarea noilor activități, indicatori ce rezultă ca urmare 
a activităților de evaluare. 

 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost 
atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată 
la timp.  

 Evaluarea poate fi: evaluare initială ce stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul unui nou 
proiect sau o nouă treaptă; evaluare formative, de progress, ce se realizează pe parcursul activității sau la 
finalul acesteia, o formă de evaluare continua, folosită cu precădere în învățământul preșcolar; evaluare 
sumativă, de bilanț, ce se realizează la finalul unui proiect sau a unei etape de învățare. 

 Pentru mediul educational din grădinițe, care este bazat pe joc și joacă, evaluarea din mediul online 
pune ceva limite, fiind o provocare atât pentru educatoare cât și pentru copii și bineînțeles, pentru părinți, 
care s-au trezit peste noapte educatori. O particularitate a preșcolarului este acela că ei învață prin joacă, 
prin activități practice, prin discuții constructive sau prin observații directe. Prin joacă, într-un mediu 
eficient aranjat, copiii dezvoltă aptitudini și abilități sociale, emoționale și cognitive. 

 Deși grădinițele și-au închis porțile și toți actorii implicați au trecut în mediul virtual este important 
ca modul ludic de învățare al copiilor să rămână activitatea principal a procesului de învățământ. Cu ajutorul 
părinților, cu care trebuie să stabilim o relație de comunicare și parteneriat, copiii trebuie să continue 
activitățile de învățare într-un mediu bazat pe joacă și centrare pe copil.  

 Activitățile de evaluare a preșcolarilor în mediul online sunt numeroase și variate, de la tradiționalele 
fișe de lucru ce pot fi rezolvate în mod traditional, scriptic, sau transformate în fise de lucru interactive prin 
intermediul unor aplicații cum ar fi www.liveworksheet.com până la jocuri de atenție, de memorie cum ar fi 
cele realizate prin www.wordwall.net sau chiar activități similar metodei Turul galeriei prin realizarea unor 
cărți virtuale cu lucrările copiilor prin intermediul unor aplicații specifice precum www.storyjumper.ro 
Important este să corelăm tema activității cu specificul de vârstă și cu interesele copiilor pentru a colecta 
date corecte privind însușirea informațiilor transmise către copii. 

 Desi evaluarea tradițională are avantajele ei și nu va putea fi înlocuită de o evaluare strict online, este 
bine de știut și de acceptat că tehnologia va afce parte din viața noastră și că trebuie să ținem pasul cu 
tehnologia pentru a nu menține interesul noii generații pentru actul instructive educativ.  
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EVALUAREA CUNOSTINTELOR DE  

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR LA CLASA A V-A 
 

PROFESOR CURCAN ROXANA, COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA 
 
Instruirea folosind sistemul hipermedia este o oportunitate în plus oferită celor care vor să se formeze 

continuu. Hipermedia a apărut datorită dezvoltării exponențiale a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 
Nu degeaba se pune că trăim în secolul vitezei. 

În continuare vă prezint rezultatele unei evaluări realizate prin expunerea mai multor teste pe un site 
pe platforma Google: 

https://sites.google.com/view/sistemhipermedia/pagina-de-pornire. 
Site+ul este accesibil oricui, precum şi testele. 
Elevilor claselor a V-a, noua generație, le-am pregătit 3 teste online cu informație înmagazinată 

anterior, informație prezentată prin imagini și prin text scris pe care să o citească în acel moment fiecare în 
ritmul său. Ordinea parcurgerii a fost la alegerea fiecăruia. Puteau să înceapă cu oricare dintre teste.  

Testul cu informație înmagazinată anterior prezintă informații legate de teorie despre partea hardware 
și software a calculatorului. 

Testele cu informație prezentată prin imagini și prin text scris pe care să o citească în acel moment 
sunt despre ergonomie și Internet. 

După parcurgerea testelor elevii trebuie să parcurgă un chestionar care are ca obiect satisfacția față 
de activitatea realizată în clasă. 

Competențea generală, competențele specifice și conținuturile vizate prin evaluările defășurate se 
regăsesc în programa școlară de Informatică şi Tehnologia informației și a comunicațiilor pentru gimnaziu. 

Primul test de pe pagina web prezintă informații privind ergonomia lucurului la calculator stând la 
birou. Informația este prezentată printr-un filmuleț preluat și încorporat de pe site-ul Youtube unde un băiat 
înceasră să stea comod la birou și să lucreze. Pe parcursul filmulețului se vede cum nefiind mulțumit de 
scaunul pe care stă încearcă să îl facă mai comod scurtându-i picioarele. Când vede că nu stă comod și 
suferă cu sănătatea (dureri de spate, gât, membre superioare) îi cere șefului să îl ajute. Acesta din urmă îi 
procură un scaun complet ergonomic. Angajatul încearcă să îl folosească, iar când vede că este dificil de 
utilizat îi aplică aceeași metodă ca și primului scaun pentru a-l putea utiliza. 

În urma parcurgerii testului punctajul mediu de promovabilitate a fost 7, 1, timpul mediu de 
parcurgere a fost de 2 minute și 27 secunde, promovabilitatea a fost de 90%. 

La testula al doilea media notelor obținute a fost de 6, 10, timpul mediu de parcurgere a testului este 
de 3 minute și 55 secunde, iar promovabilitatea de 50%. 

La al treilea test media notelor obținute a fost de 7, 80, timpul mediu de parcurgere a testului este de 
1 minute și 32 secunde, iar promovabilitatea de 80%. 

Această evaluare a fost parcursă fulgerător de elevi. 
Suntem în plină acensiuneîn era digitală, când profesorul trebuie doar să îndrume elevii, să ştie să 

proiecteze în platformele disponibile în diferite colțuri ale lumii, să se adapteze la nou. 
”Evaluarea cea treia verigă a procesului didactic a captat în ultimii ani atenţia informaticienilor şi 

rezultatul este spectaculos - platformele de e-learning şi software-uri existente sunt acum îmbogăţite cu e-
testing-uri (instrumentele informatice de evaluare online) din ce în ce mai performante. Folosirea 
calculatoarelor şi platformelor virtuale dotate cu e-testing-uri simplifică considerabil munca profesorului, 
diminuază costurile şi elimină subiectivismul aprecierii în întregalitatea procesului de evaluare. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 
PROFESOR CURCUDEL GINA MANUELA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 IAŞI 
 
 Evaluarea reprezintă un act integrat activităţii pedagogice. Evaluarea conduce la menţinerea 

permanentă a unui feedback funcţional între profesori şi elevi ce reorientează procesul de învăţământ înspre 
perfectarea sa. În procesul de învăţământ evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: constată ( descrie, 
apreciază) rezultatele şcolare, permite cunoaşterea, descoperirea, diagnosticarea factorilor care au dus la 
aceste rezultate, sugerează soluţii pentru eliminarea dificultăţilor, pentru reglarea şi perfecţionarea 
activităţii. 

 Intrarea într-un sistem de învăţământ presupune, mai ales la vârstele mici, îndrumare, povăţuire, 
încurajare dar şi verificare. Este firesc ca cineva să fie atent la ceea ce a realizat copilul având în vedere că 
acţiunea didactică este premeditată şi urmăreşte anumite scopuri. 

 La nivel preşcolar, datele ce permit evaluarea pot fi colectate prin următoarele metode: observaţia, 
convorbirea, studiul produselor activităţii. Observaţia reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei copilului manifestată în situaţii variate.  

 Convorbirea constituie un dialog dintre cadrul didactic şi copil. Se dsfăşoară după un plan, presupune 
elaborarea unor întrebări de la care cadrul didactic se poate abate în funcţie de situaţia ivită. 

 Studiul produselor activităţii oferă date multiple despre prezenţa şi nivelul deprinderilor, interesele, 
aptitudinilor copiilor. 

 Putem afirma că evaluarea la vârsta preşcolară în mediul online este dificilă. La această vârstă copilul 
are nevoie de un mediu potrivit în care să se dezvolte, un mediu caracterizat de atenţie şi căldură, de 
stimulare, de încredere şi de răbdare. Pentru a fi stimulat trebuie să urmărim crearea unor contexte şi situaţii 
de învăţare diverse, bazate pe joc, pentru că jocul este activitatea prin care copilul se dezvoltă natural. 
Deasemeni urmărim crearea unor experienţe de învăţare în care copilul participă activ dar are şi posibilitatea 
de a alege şi influenţa modul de desfăşurare a acestora. Comportamentul copiilor în faţa unui dispozitiv 
electronic este diferit de cel faţă în faţă. În mediul şcolar copilul are toate materialele necesare puse la 
dispoziţie de către cadrul didactic. I se dă posibilitatea de a alege în ceea ce priveşte activitatea pe care o 
desfăşoară cât şi materialele pe care să le folosească . Acasă este dependent de părintele care nu poate fi 
prezent permanent lângă el sau care nu a putut procura minimum de materiale necesare. În mediul şcolar 
cadrul didactic intervine imediat atunci când copilul are nevoie de susţinere şi încurajare. Intervenţia de la 
distanţă nu are acelaşi efect în mediul online ceea ce perturbă evaluarea atât a activităţii cât şi a 
comportamentelor copiilor.  

 Scrisoarea metodică „UN AN ŞCOLAR ALTFEL...- repere şi reflecţii-”, precizează că în această 
perioadă în care derulăm activităţi la distanţă este de preferat transmiterea unor sugestii de activităţi pe care 
copiii să le realizeze sprijiniţi de către părinţi . Evaluarea unor activităţi pe baza unor imagini sau a unor 
fişe de lucru nu reflectă realitatea şi nu ne oferă informaţii corecte despre copii. 

 În perioada timpurie fiinţa umană prezintă cel mai mare grad de dependenţă de relaţiile cu ceilalţi 
pentru securitate emoţională, integrare socială şi formarea competenţelor cognitive. Evaluarea la vârsta 
preşcolară trebuie să se bazeze pe informaţii valide şi realiste obţinute pe parcursul derulării unor experienţe 
de învăţare care stimulează şi incurajează copiii.  

976



 
CÂTEVA INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROFESOR CURSARU SVETLANA-CRISTINA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA 
 
 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 

avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Diferitele instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

exerciții precum potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă, rebusuri(același exercițiu poate 
fi prezentat în cinci maniere diferite, unele foarte amuzante) etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca exerciții de dezgheț, sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 
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LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (creează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross 
(creează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (creează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (creează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(creează exerciţii bazate 
pe întrebări).  

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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DESPRE EVALUARE INIȚIALĂ ȘI TEMEPE GOOGLECLASSROOM LA  

ORA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE  
 

PROF. CUȘNIR ANY MARIA 
 
 Anul acesta școlar am schimbat școala .Venind de la o școală din provincie la o școală în mediul 

urban și încă una foarte bine cotată pe piața, cu un palmares bogat în premii și un învățământ de calitate și 
implicit am simțit că trebuie să mă adaptez din mers si să depașesc presiunea primelor zile . 

 Învățământul e hibrid aici, jumătate în clasă și ceillați acasa, acomodare din mers și doar ochii și 
sprâncenele arcuite și necunoscute și in final am ajuns după orele de recapitulare la teste initiale, 6 rânduri 
de clase de la A-F. 

Analiza testelor initiale clasa aVI a la Educatie tehnologică și aplicații practice  
Dar googleclassroom mi-a oferit o soluție eleganta și utilă .Am conceput un chestionar online la 

disciplina Educație tehnologică și aplicații practice și după ce l-am aplicat am obținut și analiza testului așa 
ca din totalul de 171 de elevi am reusit să testez doar 131 și să rezultatele au fost imediate .Le anexez aici:  
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Întrebarea 1 

 

 
intrebarea 2 
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intrebarea 3 -4 
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intrebarea 5 

 
intrebarea 6 
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intrebarea 7 

 
întrebarea8 

 

 
 
Mi-am făcut cataloage pentru fiecare clasă și monitorizez temele trimise de elevi și chiar le place 

acest lucru, la începutul fiecarei ore corectam tema, mai punem o nota pentru lucrarile foarte reusite si am 
descoperit ca le place copiilor .ETAP clasa5A-Etap clasa 8E…aceasta e dna de tehno si ora ei ..are cod de 
googleclassroom si cod de meet si elevii primesc materialul de predat si fișele de lucru acolo . 
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Vă pot anexa niste teme ca sa vă conving de utilitatea, timp eficient folosit și copii care trimit teme 
și aș mai avea o mentiune .La o ora la clasa a 5 a răspunsurile la întrebarea dnei profesor au venit de la cei 
de acasă, care erau mai atenți decât cei din clasă, care mai copiau de la tablă o schemă (schema pentru cei 
de acasă era postată în materialul de pe classroom). 

 
 

fișa tehnologica 
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tablou in tehnica String Art 
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LES AVANTAGES D’UNE PLATEFORME DIGITALE 

 
PROF. DĂNCĂU MONICA-ADRIANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN,, RM.VÂLCEA, JUD.VÂLCEA 
 
Les technologies numériques et l’Internet transforment profondément le monde des affaires et du 

travail, voire la société européenne dans son ensemble. C’est une véritable révolution technologique et 
industrielle semblable par son ampleur à celle qui a marqué le début du XXe siècle avec l’avènement de 
l’électricité, du téléphone, du moteur à essence et du cinéma. Au centre de cette révolution, se trouvent les 
plateformes Internet – moteurs de recherche, marchés électroniques, fournisseurs de contenu, médias 
sociaux – qui permettent aux internautes d’interagir, d’échanger et de commercer en surfant sur plus d’un 
milliard de pages Web. La dynamique de croissance souvent exponentielle de ces plateformes qui tirent 
leur force de puissants effets réseaux, est un enjeu important pour l’économie européenne : elle détermine 
l’offre de nouveaux services économiques et sociétaux qui sont autant de relais de croissance pour les 
citoyens, les entreprises et les collectivités publiques. Des pans entiers des secteurs et des modèles 
d’entreprises traditionnels que ce soit dans le domaine du transport, de l’hôtellerie ou de l’industrie 
automobile sont ou seront transformés par la « plateformisation » de l’économie, avec, à la clé, des gains 
d’efficacité importants. L’émergence de plateformes qui est ainsi globalement bénéfique pour l’économie 
européenne, est néanmoins source d’un certain nombre d’interrogations voire de préoccupations. En effet, 
certaines plateformes bénéficient d’un pouvoir de marché croissant notamment grâce à l’accumulation de 
données avec le risque d’abus à l’égard de leurs partenaires industriels ou opérateurs de services. D’autres 
profitent d’une position particulièrement avantageuse, intervenant à la fois comme fournisseur et comme 
opérateur de marché. Enfin, un déficit de transparence marque souvent la collecte de données ainsi que les 
politiques de prix. Dans sa communication intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en 
Europe »(1), la Commission s’était engagée à évaluer le rôle social et économique des plateformes en ligne, 
répondant à l’objectif de créer les conditions pour le dévelop - pement d’infrastructures et de services 
digitaux per - formants. Pour nourrir cette éva - luation, une large consultation publique a été lancée en 
septembre 2015. Cette consultation publique s’est étalée sur 12 semaines sur la base d’un questionnaire de 
30 pages comportant plus de 100 questions, traduites dans toutes les langues officielles de l’Union 
européenne. L’objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre le rôle social et économique des 
plateformes, leur dynamique de développement et les différents modèles d’entreprise sur lesquels elles 
reposent. La consultation doit permettre de rassembler des avis et des opinions sur le niveau de 
transparence, l’utilisation des données, la relation entre plateformes et fournisseurs, la responsabilité des 
plateformes et les moyens de lutter contre les contenus illicites sur Internet ou bien encore les impacts du 
développement de l’économie collaborative sur l’économie et la réglementation. La Commission a 
commencé l’analyse du contenu des plus de 1 000 réponses reçues. Elles émanent d’individus, 
d’entreprises, de plateformes ou d’associations, originaires de plus de 30 pays européens et non européens. 
Le grand nombre de réponses illustre l’intérêt que la société civile porte à cette question de la place des 
plateformes dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Les conclusions de cette consultation seront publiées 
et rejoindront le corpus d’analyses rassemblé par la Com mission dans le cadre de l’évaluation approfondie 
requise par la stratégie « Digital Single Market », qui devrait s’achever dans le courant de l’année 2016. Le 
cas échéant, des instruments réglementaires pourront être mobilisés afin de renforcer la contribution 
positive des plateformes dans une économie digitale européenne ouverte et compétitive. Par le biais d’un 
contenu efficace, un site web est en mesure de générer un certain trafic et notamment de générer des leads. 
De son côté, une plateforme digitale va bien plus loin. Concrètement, elle propose une intermédiation entre 
plusieurs parties présentes dessus, ainsi qu’une gamme de services additionnels dans la plupart des cas. La 
puissance d’une telle structure est tellement dense qu’elle peut clairement influencer l’activité économique 
d’un secteur de marché entier. Du côté des modes de vie collaboratifs, cela reste plus vague et plus lié à 
une évolution sociétale. Il s’agit plus clairement des systèmes d’achat immobiliers à plusieurs, que cela soit 
des terrains ou des habitations. Le tout afin de constituer des habitats collaboratifs, en réponse à la montée 
considérable des prix de l’immobilier. Ici, des individus se regroupent pour regagner un certain pouvoir 
d’achat et partager le même bien immobilier. On peut également évoquer les espaces de coworking au sein 
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desquels des télétravailleurs ainsi que des indépendants se regroupent afin de mutualiser les coûts, profiter 
d’un espace de travail qualitatif et vivant, afin de travailler dans les conditions les plus favorables. 
Contrairement aux sites web, les plateformes digitales ont un réel rôle d’animation et de mise en avant des 
différents contenus, produits, ou services qu’elles ne produisent pas. Ainsi, une plateforme digitale est 
considérée comme une véritable démarche participative associée à la délivrance de services, le tout de 
manière décentralisée. C'est le cas notamment des prestations de jobbing qui sont directement basées sur la 
logique de plateforme digitale. L’ensemble de cette production de contenu, produits, ou de services, est 
présentée au réseau bénéficiant de l’animation. De ce fait, un site web se situe à l’opposé car il n’est pas 
réellement participatif. Son but est de valoriser ceux qui l’ont créé. De plus, un site web développe une 
activité centralisée et ne prend pas réellement en compte la notion et logique de réseau. 
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ÎNVĂȚĂM, EVALUĂM DE ACASĂ...ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR  

DĂRĂU LAVINIA VASILICA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 

 
 Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare / învățare. În sistemul de învățământ, 
activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui 
educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activitatea de învățare. 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, iar dezvoltarea 
exponențială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri, 
platforme online care vin în ajutorul elevilor și al profesorilor. 

 În situația actuală, determinată de apariția și răspândirea virsului SarsCov-2, când procesul instructiv 
educativ se realizează acasă și de acasă, este absolut necesar să rămânem ,,conectați” cu școlarii / preșcolarii 
noștri. Altfel, nu vom avea nici un fel de comunicare. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, 
drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină 
întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi 
tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. Provocarea pentru noi, dascălii, este să ne îndepărtăm de noțiunea de evaluare ca 
document Word–adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic–și să folosim 
tehnologia, ajutându-i pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 În contextul online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este remarcabilă. 

 Munca noastră online, a mea și a colegei de grupă, se desfășoară pe rețelele de socializare, Facebook 
și WhatsApp, precum și pe platforma Google Classroom. La început nu a fost ușor, însă, cu răbdare, cu 
timp și pas cu pas am învățat să ne descurcăm și așa. La fel și părinții, au dat dovadă de multă implicare, 
iar colaborarea dintre noi este de apreciat. Noi transmitem temele activităților, sugestii de realizare, 
filmulețe educative, jocuri, activități practice și artistico-plastice, iar părinții lucrează cu copiii zilnic, peste 
așteptările noastre. Feedback-ul se realizează prin poze și înregistrări video/audio cu cei mici, adevărate 
comori, atât de inventivi și creativi. Cu toate acestea, ne lipsește interacțiunea directă, probabil consumăm 
mai multe resurse ca să ne facem înțelese. Pentru că și noi, la rândul nostru, pregătim materialul didactic 
pentru parcurgerea activităților online în modul cel mai accesibil. Sprijinul părinților este atât de important, 
cei mici necesită îndrumare și supraveghere, non-stop.  

 Închei, spunând: ,,Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului.” Așadar, în aceste momente grele, facem PREDARE/EVALUARE nu doar pentru că trebuie, 
ci pentru continuitate. O facem pentru a avea un scop: pentru a nu ne izola de educație și de tot ce înseamnă 
ea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, DASCALAȘU MARIANA 

PROF. INV. PRIMAR, SUȚA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,TUDOR ARGHEZI” NAVODARI  

 
 Datorită platformelor și aplicațiilor disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită, cum se spune mai întâi pedagogia și apoi tehnologia. 

 Profesorii având o experiență digitală în folosirea acestor platforme sau prin parcurgerea unor cursuri 
de perfecționare, înțeleg că exeperiența acumulată ne ajută să înţelegem că tehnologiile actuale sunt 
instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de 
noțiunea de evaluare ca document word, adică de la simpla înlocuire a unui test clasic redactat în word cu 
un document electronic, să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină responsabili în învățare. 

 Cele două componente esențiale în procesul didactic învățarea cât și evaluarea bazată pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Creativitatea în realizarea cât mai atractivă a 
modului de prezentare manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie să pierdem din vedere natura pedagogică 
a misiunii cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu sau ce au învățat să facă? 

 Prin definiție evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului 
de instruire sau dacă au fost eficiente metodele de predare/învățare. Dintre metodele de evaluare online cele 
mai întâlnite sut cele de tip eseu sau chestionar. Eseurile sunt indicate pentru discipline umaniste, deoarece 
presupun utilizarea creativității și sunt greu de evaluat cu obiectivitate și greu de implementat într-un sistem 
online în vederea evaluării automate. Testele de tip chestionar nu presupun folosirea creativității în mod 
special și au un nivel înalt de obiectivitate, sunt aplicabile în orice domeniu, dar presupun un efort mai mare 
în pregătirea întrebărilor și a răspunsurilo. Unele au răspunsuri multiple, altele au răspunsuri de tipul 
„da/nu„, „adevărat/fals”. Testele care presupun probleme spre soluționare implică nu doar memorare, ci și 
înțelegerea și abilitatea de a utiliza cunoștințe dobândite din partea celor evaluați, iar din partea evaluatorilor 
o evaluare mai puțin obiectivă, deoarece sunt mai dificil de evaluat. 

 În cazul în care dorim să facem noi testele trebuie să urmărim uemătorii pași: 
-Crearea testului-specificarea întrebărilor și a răspunsurilor 
-încărcarea testului pe server 
-accesarea testului de către elevi 
-susținerea testului 
-vizualizarea rezultatelor-memorarea punctajelor pe server 
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei pe diferite platforme cât mai accesibile 

elevilor, care să-i ajute să înțeleagă, dar și eficiență în transmiterea rezultatelor au putut să se bucure de 
satisfacție în munca depusă.  

 Câteva exemple de platforme pe care le utilizăm în predare, dar și în evaluarea elevilor: 
* Google Classroom: putem desfășura lecțiile cu elevii – Meet video o platformă gratuită în acest 

moment ; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mult mai facil elevilor pentru că văd individual comentariile profesorului și se 
pot corecta. Profesorii pot creea atât materiale, teme cât și teste acordându-le apoi note și comentarii. 

* Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date, o putem folosi și în timpul predării pentru a scrie pe ea, iar în timpul evaluării 
o folosim pentru a arăta elevilor testul propus. 

*Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Platforma permite 
profesorului să includă imagini pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi 
atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe 
mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu. Pe această platformă măiestria profesorului este să construiască cât mai variat un test 
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accesibil elevilor săi, mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care 
elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Avantajul platformei este acela că elevii pot relua 
testul. 

* Cisco Webex – este o altă platformă pe care o utilizează școala noastră nu este gratuită, dar putem 
să folosim table pentru a scrie, putem discuta cu elevii direct și avem o vizualizare a tuturor participanților 
atunci când nu folosim table. Este un mod direct de a vedea cum lucrează un test elevii sau reușim să 
ascultăm diferite opinii asupra subiectului de lucru. Este o platformă cu multe avantaje, abem multe 
instrumente pe care le putem utiliza în timpul predării cât și evaluării. 

*Chatterkid este o platformă distractivă în care elevii pot realiza diferite jocuri de rol înregistrându-
și vocea pe un desen realizat sau un personaj efectuat la disciplina arte îl postează îi pune o guriță și pornește 
înregistrarea. În spatele acestui personaj elevul își manifestă creativitatea în cel mai frumos mod, iar elevii 
talentați pot creea diferite roluri. Elevii noștrii sunt foarte încântați că un anumit pomișor din desen sau 
chiar o frumoasă crizantemă a devenit un personaj real întruchipat de elev cu o voce gravă sau suavă pe 
diferite tărâmuri imaginare.  

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă între profesorii și elevi, astfel încât ambele părți să 
simte o adâncă rezonanță în timpul orelor online. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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TEHNICI ȘI MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, DAVID ANA EVELINA  
 

 Grădinița, parte integrantă a învățământului preuniversitar, urmărește să ofere copiilor de vârstă 

preșcolară condițiile necesare pentru dezvoltarea normală și de deplină, ținând cont de ritmul propriu al 

copilului, de nevoile în festive și de activitatea specifică - jocul. 

 Procesul de învățământ în grădiniță implică o relație între predare, învățare și evaluare. Învățământul 

preșcolar nu face din transmiterea de cunoștințe un scop în sine, ci se folosește de cunoștințe pentru a ușura 

și optimiza procesul integrării copilului în mediul școlar, pentru a declanșa și a stimula dezvoltarea 

potențialului biopsihic de care dispune nativ, copilul. 

 Folosirea cât mai multor tehnici, de predare, învățare, dar și de evaluare pentru constatarea 

progreselor obținute de preșcolari, ne permite să determinăm capacitatea preșcolarilor de a gândi și înțelege 

ce spun alții, de a verbaliza corect, de a acționa independent in a-și autoregla propriul comportament.  

 Viața noastră depinde astăzi atât de mult de noile tehnologii, incât am ajuns sa ne simțim pierduți 

fără calculator, internet și telefon inteligent. In fiecare zi o nouă invenție vine să ne facă munca mai ușoară, 

preluând mai ales din efortul mental pe care ar trebui să le depunem. Care sunt însă efectele asupra creierului 

nostru? Asemenea unui mușchi, acesta se atrofiază cu cât este folosit mai puțin. Ne-am obișnuit să căutăm 

pe Google răspunsul la orice întrebare, să stocăm toate informațiile pe un dispozitiv digital și să efectuăm 

până și o socoteală simplă pe calculator. În plus, petrecem tot mai mult timp pe rețelele de socializare și 

înlocuim contactele personale cu cele virtuale. Folosind cele mai recente și importante studii științifice, 

psihiatrul și specialistul în neuroștiințe, Manfred Spitzer in lucrarea sa „Dementa digitala”, investighează 

influența negativă pe care o pot avea mediile digitale asupra memoriei, puterii de concentrare și abilităților 

cognitive, în special ale tinerilor iar cartea este un semnal de alarmă pentru părinți si profesori. 

 Digitalizarea educației este un proces normal, tehnologia face parte din viața noastră, spațiul virtual 

face parte din viața noastră și va face parte întotdeauna. Digitalizarea este un instrument a cărui valoare 

este dată de umanitatea celui care utilizează instrumentul respectiv. Umanizarea online-ului este rostul 

nostru. Școala online nu poate înlocui niciodată educația. In cartea sa, “The End of the Education” Neil 

Postman, ni se vorbește despre problemele celor care se ocupă cu scolarizarea copiilor, care sunt două la 

număr: pe de o parte una care ține de inginerie, de tehnică, iar pe de alta parte, o problemă metafizică. 

Online-ul trebuie să aibă sens întrucât este un drum pe care mergem pentru ca nu avem de ales, este un 

drum cu o destinație aproape necunoscută. Așa cum afirmă Heideger “drumurile din pădure sunt acelea 

care încep de nicăieri și se termină undeva”!  
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 În ceea ce privește tehnicile și modalitățile de evaluare învățământul online, putem afirma faptul că 

atunci când se face cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un 

punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici 

un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa 

noi eforturi de învățare/înțelegere. Din pacate, aceasta pandemie ne-a ingenunchiat si ne-a fortat cumva sa 

ne adaptam „din mers” la tehnologie.Perioada aceasta evaluarea se face pe platfomele online, profesorii 

avand la dispozitie instrumente diverse, cum ar fi chestionare, scoruri... Instrumentele de evaluare on-line 

ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât 

suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-

line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de 

calculator: SCORM. Așa cum știm cu toții, evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă 

este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie 

să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii 

specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces 

trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  
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EVALUAREA ÎN ONLINE-O PROVOCARE PENTRU PROFESORI 

 
PROFESOR FANICA DAVID 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,EMIL ATANASIU” GAROAFA, VRANCEA 
 
Alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers didactic pertinent și util. 
"În domeniul educaţiei, cadrele didactice au tendinţa să accepte tehnologia în loc să o adapteze 

propriului lor stil de predare." (Gheorghe, O. 2008) Este esenţial ca profesorii să îşi dezvolte competenţe 
pedagogice de proiectare a demersului didactic integrând noile tehnologii ca resursă şi nu ca scop în 
procesul de predare-învăţare.  

Internetul este resursă şi în acelaşi timp un excepţional suport în activităţile de predare –învăţare-
evaluare, pentru că are o mare capacitate de a oferi oricărui elev sau profesor, din orice instituţie şcolară, o 
serie de beneficii. 

Diverse aplicaţii online, create pentru a uşura activitatea profesională în diverse domenii, pentru 
socializare se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialităţile, atât în activitatea la clasă, 
cât şi în planificarea şi desfăşurarea proiectelor educative.  

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share” 

. 
Learning Apps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se creează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 

disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe 
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orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate 
accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. Aplicația este 
disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru 
variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin intermediul 
profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat de profesori 
din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul 
asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea întrebare. 
Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe 
terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul 
corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. 
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EVALUAREA – ÎNCOTRO? 

 
PROF. DAVID-IZVERNAR MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNARII” 
MOLDOVA NOUA 

 
 Contextul actual prin care trece învățământul românesc ridică o complexitate de probleme cărora 

trebuie să le facă față atât profesorul, cât și elevul. Trecerea de la sistemul tradițional de educație la cel 
desfășurat în spațiul online reprezintă o schimbare radicală, presupunând adaptarea actului didactic la noile 
condiții de învățare. Din sălile de curs activitățile noastre s-au mutat pe platformele educaționale, pe 
grupurile de facebook, messenger sau whatsapp. 

 Ca orice lucru aflat la început, procesul de predare-învățare-evaluare online are greutățile lui, însă cu 
mult efort din partea factorilor implicați acestea pot fi atenuate, astfel încât beneficiarii educației – elevii – 
să nu resimtă într-o măsură mult prea mare consecințele cauzate de înlocuirea învățământului față în față 
cu cel de la distanță. 

 Pentru limba engleză, disciplina pe care o predau la Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova 
Nouă, contactul cu tehnologia nu este unul de pionierat. Adeseori, am utilizat în timpul orelor resursele 
digitale în cadrul cabinetului de limbi moderne de care dispune școala. 

 Obstacolul în desfășurarea optimă a lecțiilor a fost însă determinat pe de-o parte de faptul că foarte 
mulți dintre elevii claselor la care predau nu dispun de echipamentul tehnic adecvat (telefon smart, tabletă, 
laptop), pe de altă parte conexiunea slabă la Internet a generat disfuncționalități, cauzând întreruperi 
repetate și, ca urmare, reducerea timpului de lucru dedicat activităților. 

 Cum pentru însușirea unei limbi străine comunicarea este majoră, am utilizat pentru orele de engleză 
platforma google meet, iar pentru postarea temelor de casă, a suportului de curs, a fișelor de lucru platforma 
classroom. Interacțiunea cu elevii a fost permanentă, atât în activitatea de predare-învățare, dar mai ales în 
cea de evaluare, ceea ce a necesitat adaptarea demersului didactic la noul mediu de învățare. Astfel, am 
reconsiderat procesul de evaluare, am regândit formele tradiționale ale acesteia (inițială, continuă, 
sumativă) din perspectiva activităților online, selectând acele metode și instrumente de evaluare care să dea 
măsura cea mai exactă a rezultatelor învățării elevilor. 

 Evaluarea orală s-a făcut permanent, pe baza întrebărilor și răspunsurilor elevilor, în timp ce 
evaluarea scrisă s-a bazat atât pe testele de verificare a cunoștințelor, cât și pe metodele alternative de 
evaluare, precum proiectul, portofoliul etc. 

 Un avantaj pentru profesorul de engleză îl reprezintă chestionarele generate de Google Forms, care 
permit o evaluare rapidă, dând posibilitatea elevilor să afle punctajul imediat, să observe greșelile făcute în 
urma feedbackului personalizat. Oportunitatea de a elabora teste de tip chestionar cu diferite tipuri de itemi 
facilitează evaluarea competențelor și a conținuturilor într-o manieră obiectivă și imediată. 

 Pentru realizarea portofoliului în format electronic am solicitat elevilor colectarea materialelor 
realizate de-a lungul orelor desfășurate online: fotografii ale notițelor luate în caietul de clasă, fișele de 
lucru, fișele cu conținut teoretic, textele redactate de ei etc., ceea ce mi-a permis să am o imagine de 
ansamblu asupra parcursului fiecărui elev în perioada învățării la distanță. 

 Prin metoda proiectului am trasat sarcini concrete de lucru fiecărui elev, am oferit explicațiile care 
se impuneau, indicând direcția de urmat, stabilind criteriile după care vor fi evaluate proiectele postate la 
finalizarea lor pe classroom. 

 Fără îndoială că procesul instructiv-educativ, cu toate componentele sale, a avut reale beneficii în 
urma desfășurării lui în spațiul virtual, chiar dacă au existat și destule neajunsuri. Pe viitor, fie că funcționăm 
în școli conform scenariului verde, fie că urmăm scenariul hibrid sau pe cel roșu, ne va fi de folos să aplicăm 
ceea ce – de voie, de nevoie – a trebuit să învățăm și să exersăm începând cu luna martie 2020. 
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PROBĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ ONLINE 

”GRUPURI DE JUCĂRII” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. DECEAN IOANA DELIA, 
GPP STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 Evaluarea inițială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale, cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

În contextele online, implicarea participanților este absolut esențială, astfel încât, prin instrumentele 
folosite, să se creeze o interacțiune eficientă și semnificativă. 

Foarte important în orice context, este modul în care se realizează evaluarea în grădiniţă, tocmai în 
ideea de a nu obosi copiii, de a face totul cât mai atractiv şi stimulativ pentru ei, iar una din modalităţile de 
evaluare care plac copiilor stimulându-le interesul în realizarea sarcinilor este evaluarea cu caracter practic- 
aplicativ și mai ales cea realizată prin joc. 

 
NIVEL I- GRUPA MICĂ 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică 
DOMENIUL: Științe (DȘ) 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru 

rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 
COMPORTAMENTE VIZATE:  
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor  
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
PROBA APLICATĂ: Joc didactic: ”Grupuri de jucării 
MATERIAL DIDACTIC: foi de xerox color (roșu, galben, albastru), Lego /piese de construit, cărți/ 

vase de bucătărie și mașini/ păpuși  
Obiective :  
- să clasifice obiecte după criteriul formă și culoare; 
- să sesizeze greşelile strecurate intenţionat (mutarea pieselor dintr-o căsuţă în alta); 
Itemii: 
1. Aşeaza jucăriile în căsuţele corespunzătoare (la culoarea prestabilită), formând mulţimi de aceeaşi 

formă- 3p 
2. Observă jucăriile care nu sunt în căsuţa lor (nu au aceeaşi formă) - 2p 
PUNCTAJ OBŢINUT: 
- A - 2- 5p. 
- D - 1- 2p. 
- S - 1p. 
 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, încurajăm spre 

explorare și spre a le permite și copiilor să facă același lucru. 
Rezultatele muncii copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care educatorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE ÎNTRE PEDAGOGIE ȘI TEHNOLOGIE 
 

DEMENENCO DANIELA-GEORGETA 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ  

CARAȘ-SEVERIN 
 

Când Coronavirus sau cum mai este cunoscut de unii acest virus, SARS-COV-2 stăpânește lumea, 
noi, cadrele didactice ne-am dat seama că universul școlar și ceea ce știam că înseamnă predarea, învățarea 
și evaluarea atunci când eram față în față la școală, elevi și cadre didactice, nu mai este la fel. Însă căutăm 
să ne continuăm activitățile școlare pentru a avea continuitate sau pentru a face cel mai bine și cel mai 
corect evaluarea în context educațional? 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să o explorăm. 

La momentul acesta avem la îndemână platforme și aplicații disponibile online, există o mare 
deschidere pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, însă ceea ce va conta este cum tehnologia 
va îmbunătăți pedagogia folosită. Consider că pedagogia trebuie să primeze și apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare creion-hârtie care 
astăzi este înlocuită de tehnologie care îi ajută pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Am realizat de-a lungul timpului că le place elevilor. Creativitatea manifestată de elevi este valorificată, 
astfel că profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în sarcini și evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Consider că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
În predarea, învățarea și evaluarea online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente 

trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva cu care este important să ne obișnuim pentru că adaptarea este 
parte din procesul schimbărilor la care suntem supuși. 

Închei acest articol cu un citat din Confucius “ spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce 
aminte, implică-mă şi voi înţelege ”.  

Bibliografie: 
Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ĂNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE  

 
DEMETER GYÖNGYI ILEANA, PROF.ÎNV.PREŞCOLAR 

 
Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. În schimb, sunt câteva trăsături 

esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare anului copil în plan socio-emoţional, în 
planul limbajului şial cunoaşterii, precum şi în plan fizic. Cunoaşterea acestor trăsături va sprijini cadrelel 
didactice, care lucrează cu preşcolarii, în procesul de stabilire a obiectivelor educaţionale şi alcătuirea programului 
de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în parte, precum şi evaluarea rezultatelor obţinute. 

Evaluarea progresului copiilor preşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, respectiv 
a„Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei. 

Nu este de ajuns doar să îngrjim copilul, cum nu este de ajuns doar sã-l hrănim sau sã-l învăţăm 
lucruri noi. Copilul are nevoie simultan şi de hrană sănătoasă, şi de îngrijire atentă, şi, şi de stimulare, şi de 
încredere, şi de răbdare, şi de un mediu prielnic în care să se dezvolte etc., fiecare la timpul potrivit. Lipsa 
vreuneia dintre aceste condiţii, în aceastã perioadă de viaţă, are consecinţe pe termen lung. 

Programa şcolară pentru învăţământul preşcolar stabileşte orientarea generală în evaluarea nivelului 
atins de copii (evaluarea nu este cuantificată în note pentru acest nivel). 

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii 
- evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi 
discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-
somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil. Aceeaşi prevedere se aplică şi copiilor 
înmatriculaţi în timpul anului şcolar. 

Evaluarea copiilor se realizează în mod continuu şi nu este determinată de structura anului şcolar. 
Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, 
mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

Măsurile corective, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de 
cadrul didactic. 

Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale 
oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele 
logopedice inter-şcolare). 

Este recomandată o evaluare finală cu durata de două săptămâni (fără a fi obligatorie) cu scopul de a 
evalua progresul global realizat de fiecare copil pe durata anului şcolar sau pe întreaga durată a 
învăţământului preşcolar. Recomandările oficiale sunt de a utiliza o varietate de metode de evaluare pe 
parcursul acestei perioade, fără limitarea la fişele de evaluare. Pe baza rezultatelor obţinute în această 
evaluare, cadrele didactice stabilesc strategia educaţională de aplicat în anul şcolar următor şi/sau fac 
recomandări pentru copiii gata să se înscrie în învăţământul primar. 

Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese 
sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora. 

La finalizarea grădiniţei, cadrul didactic completează o fişă psihopedagogică de caracterizare a 
dezvoltării copilului, cu care acesta se înscrie în clasa I. Această fişă psihopedagogică diferă la de judeţ la 
judeţ şi nu are valoarea de a recomanda sau nu înscrierea în clasa I. Copiii care înregistrează probleme de 
dezvoltare sunt îndrumaţi de către cadrul didactic, prin părinţii lor, la cabinete specializate pentru terapie 
sau consiliere sau spre servicii specializate de educaţie. 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 
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- Google Classroom: aici putem, să discutăm cu preşcolarii – Meet video chat e inclus gratuit acum; 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar, dar şi preşcolar 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR DEMETRESCU DANA,  

LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 
 
Componente ale învăţământului actual, predarea și evaluarea online reprezintă parte esenţială a 

procesului instructiv-educativ. Evaluarea in învăţământul online poate păstra atât aspectul formativ, cât și 
pe cel sumativ al evaluării clasice, dar adaptat la condiţiile de lucru specifice educatiei online. 

Avem in vedere faptul că evaluarea formativă oferă elevilor și cadrelor didactice feedbackul necesar 
pentru a vedea în ce măsură obiectivele de învăţare propuse au fost realizate. In timp ce elevii pot identifica 
parţile unde este necesar să insiste, profesorii pot adapta atât modul de predare cât și experienţa de invăţare 
pentru a răspunde mai bine nevoilor de invăţare ale elevilor. Pe de altă parte, notele/calificativele sunt 
rezultate ale evaluarii sumative și ele pot fi primite și în urma evaluării online.  

Taxonomia lui Bloom scoate în evidenţa cele patru aspecte majore : cunoaștere, înţelegere, aplicare 
și analiza/sinteza, toate aceste aspecte putând fi dezvoltate și evaluate în învătământul online prin utilizarea 
unor tehnici și metode prezentate, pe scurt, în continuare.  

 
1. Quizul este o metodă ușor de aplicat in învăţământul online, prin care se poate observa progresul 

elevilor. Quizul este util ca metoda relativ frecventa de evaluare și poate fi usor adaptat de către profesor 
in ceea ce privește formatul, numarul de itemi, tipul de cunostinţe evaluate. Este o metoda de evaluare 
obiectivă, care ofera feedback imediat, fie că se prefera opţiunile cu alegere multiplă sau cele cu raspunsuri 
scurte. 

2. Proiectul este o metoda de evaluare care permite elevilor timp suficient de pregatire si mai puţină 
presiune sau stres emoţional ca rezultat al unei evaluari de tip test. Proiectul are beneficiul major al 
flexibilităţii in alegerea temei, în alegerea modului de prezentare, dar și datorita faptului ca ofera 
posibilitatea elevilor sa lucreze în grup, aspect care- mai ales la clasele mici- ajută la stabilirea confortului 
emoţional al copilului. 

3. Testul folosit in învăţământul clasic poate fi adaptat ca metodă de evaluare și in învăţământul 
online. Pentru a se desfășura in cele mai bune condiţii, este bine ca profesorul sa stabilească cu claritate 
aspectele de organizare : modul de desfășurare, durata, tipul intrebărilor, modul de trimitere a raspunsurilor. 
Pentru a lua cateva exemple pe care le putem folosi ca metodă de testare in timpul orelor de limbi străine, 
sunt utile testele scurte, online, de cateva minute de tipul : ‘Cine, ce, de ce, cand, unde, cum’ la finalul unui 
text citit in timpul orei. Sau teste in care elevilor li se cere să creeze individual ceva anume, de exemplu : 
‘Formulaţi 10 fraze, de cel puţin 15 cuvinte fiecare, in care sa folosiţi diateza pasivă’. 

4. Webinarul are marele avantaj al flexibilităţii in ceea ce priveste scopul realizarii sale. Pe langă 
utilitatea sa ca modalitate de informare sau de discutii, webinarul poate fi folosit pentru a integra si 
componenta de evaluare intr-o lectie online. Componenta interactivă permite unui profesor de limbi străine, 
de exemplu, sa verifice daca elevii au abilitatea de a argumenta, intr-o limba străina, opiniile prezentate, 
daca utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenţia relaţiile dintre idei, daca folosește corect 
structurile gramaticale sau dacă folosește un vocabular variat si adecvat temei. 

Indiferent de metoda utilizată, adaptata grupului ţintă, evaluarea online necesită o abordare 
sistematică și o pregatire temeinică pentru a reprezenta un instrument de feedback pozitiv în procesul 
educaţional si pentru a facilita invăţarea.  

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE :  
• Ion Albulescu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 
• https://sites.psu.edu/onlineassessment/gather-evidence/ 
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EDUCATIA FORMALA SI EDUCATIA NONFORMALA 

 
PROF. ÎNV. PRESC. DIAC RALUCA-ONDINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „VICTOR JINGA” SIGHISOARA 
 
Spre deosebire de educaţia formală care este sistemul de educaţie structurat ierarhic şi gradat 

cronologic pornind de la şcoala primară până la terminarea universităţii, incluzând diverse programe 
specializate de formare cursuri, activităţi de formare organizate de instituţii de învăţământ, educaţia 
nonformală reprezintă orice activitate educaţională organizată în afara sistemului formal existent, care este 
menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care urmăreşte obiective de învăţământ 
clare. 

Este complementară educaţiei formale şi altor forme de educaţie pe tot parcursul vieţii. Aceasta 
acordă prioritate formării şi dezvoltării unor abilităţi de viaţă şi implicării active în însăşi procesul de 
învăţare a acestora, se bazează pe experienţă şi acţiune, poate fi acreditată şi se pot obţine certificate de 
competenţă, poate fi organizată atât de structuri ale educaţiei formale, cât şi de organizaţii, altele decât cele 
de învăţământ şi îmbracă forme precum: cursuri, excursii, vizite la muzee, programe structurate organizate 
de diverse fundaţii, asociaţii. 

Este de asemenea elaborată corespunzător cerinţelor, nevoilor de viaţă, personalităţii şi curiozităţii 
epistemice ale participanţilor şi este structurată pe obiective, în timp şi logistic. 

Asemenea educaţiei formale este necesară medierea în actul învăţării, rolul de profesor, însă este 
înlocuit cu cel de facilitator, antrenor, consilier. 

Spre deosebire de educaţia formală, motivaţia învăţării este eminamente intrinsecă. 
Rezultă că educaţia nonformală răspunde unor cerinţe concrete, este adaptată nevoilor imediate sau 

de durată a participanţilor. Prin aceasta educaţia nonfornală poate fi mai eficientă în scopurile ei decât cea 
formală, deoarece vine cu ofertă personalizată, în timp ce învăţământul formal face oferte globale în funcţie 
de grupe de vârstă şi orientate aproximativ. 

De aceea în ultima vreme învăţământul formal tinde tot mai mult să împrumute din formele educaţiei 
nonformale în speranţa satisfacerii cerinţelor tot mai mari de concret, de competenţă. Fiecare formă de 
educaţie este necesară şi firească în anumite momente ale vieţii. În prezent există şi funcţionează într-un fel 
sau altul toate formele de educaţie. 

Important pentru prezent şi viitor este ca sistemul educaţiei formale să poată absorbi şi de la celelalte 
forme de educaţie motivaţia intrinsecă, intenţionalitatea, activismul, flexibilitatea, orientarea pragmatică şi 
satisfacerea la toate nivelurile. 

Sunt în cadrul educaţiei nonformale metode ce pot fi inserate în cadrul formal şi în lecţie. 
Pornind de la cele opt competenţe cheie se poate realiza o listă a metodelor şi activităţilor şi 

instrumentelor specifice educaţiei nonformale care pot fi introduse şi utilizate în cadrul educaţiei formale. 
Unele din acestea pot fi utilizate la toate disciplinele, sau o activitate poate fi realizată în formulă 
pluridisciplinară, interdisciplinară sau chiar transdisciplinară. 

1. tehnoredactare de lucrări utilizând diferite programe (Word, Excel, PPT); 
2. utilizarea emisiunii TV, înregistrări DVD, emisiuni online; 
3. elaborarea de reviste, broşuri, pliante, postere, jurnale, fişe de observaţie; 
4. realizarea de filme, poze, benzi desenate, tablouri, schiţe, planşe, chestionare, machete, etc.; 
5. realizarea de produse de artizanat (origami, modelaje, traforaje, sculpturi din diferita materiale); 
6. realizarea de portofolii cu forme de exprimare personalizate; 
7. prezentarea lucrărilor în cadrul formal, informal; 
8. realizarea diferitelor jocuri; 
9. dezbateri; 
10. alcătuirea unui traseu didactic (turistic); 
11. realizări de teste pentru aptitudini, de personalitate, pentru cunoaştere de sine şi a celorlalţi; 
12. organizarea şi participarea la manifestări civice, artistice, ecologice; 
13. elaborarea unor planuri de proiecte şi implementarea proiectelor; 
14. vizite, excursii cu părinţii, prietenii, grup; 
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15. participarea la concursuri, competiţii, întreceri, expoziţii, concerte, spectacole, tabere; 
16. schimburi de experienţă; 
17. activităţi de îngrijire a plantelor şi animalelor,  
18. organizarea de cluburi, cercuri, echipe de proiect; 
19. realizarea de reviste, bloguri online; 
20. organizarea de trupe de teatru, ansambluri de dans, muzică, cor, echipe sportive. 
Lista nu este epuizată, dar este uşor de constatat că mare parte a activităţilor sunt demult preluate în 

educaţia formală şi au ocupat un loc permanent sau ocazional în programa şcolară. 
Adevărul este că întotdeauna educaţia formală a preferat să se bazeze pe transmiterea unui bagaj de 

informaţii în scopul însuşirii de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi de muncă cu acestea, şi 
doar sporadic, odată cu manifestarea unor crize sociale şi ocupaţionale a tins să se adapteze momentului, 
prin inserarea unor ore de practica, cerute de piaţa muncii. 
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EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR SPECIAL 

 
AUTOR: DIACONESCU GEORGETA 

 
„Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii. Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii. 

Trebuie să ştii CUI te adresezi şi CUM să o faci!” P. Klapper 
Cam aşa gândeam când a început prin 11 martie 2020 starea de urgenţă din cauza Covidului şi şcoala 

se făcea de acasă (online).  
Dacă până atunci am mai trimis câte un material prin intermediul email-ului şi am mai încercat câte 

o activitate pe computer sau la tabla interactivă Smart Board...iată că a început provocarea vieţii pentru 
dascălul ce avea o activitate de 25 ani la catedră, dar o activitate ,,normală’’. Şi iată că următorul citat mi 
se potrivea mai mult ca oricând: 

„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ, a 
activităţilor de instruire şi de educare.” (Ion Holban) 

E adevărat că îmi cunoşteam bine elevii cu CES, că am făcut multe activităţi împreună, ştiam că unora 
le place matematica, altora scrierea, altora activităţile plastice şi tehnologice (le aducea relaxare), altora nu 
le puteai intra în voie cu nimic şi nu puteai să îi ţi-i la activitate prea mult, decât dacă îi convingeai prin 
metodele şi mijloacele potrivite că doar ,, se joaca’’. 

După ore bune de muncă în fața calculatorului, eram mai obosită decât dacă aș fi fost în sala de clasă 
cu cei patru elevi cu Autism. 

 Consumam mai multe resurse ca să ma fac înțeleasa? Daaaa!!! 
 Îmi lipsea interacțiunea directă? Daaaa !!! 
Pentru activitatea noastră am utilizat Microsoft Teams. Am învăţat în fiecare zi câte puţin şi noi, şi 

părinţii şi copiii. După prima săptămâna de cursuri on-line, pot afirma că tot ceea ce am găsit ca material 
didactic am adunat şi am îmbunătaţit sau am simplificat pentru că, nu-i aşa? aveam o clasă cu elevi cu CES. 
Pentru predare şi consolidare, filmulețele de pe Youtube au fost uneori cel mai bun suport pentru a oferi 
elevului (evaluatului) șansa de a înţelege, de a observa şi de a repeta.  

Mi-am dat seama că eram într-o continuă căutare de nou şi de perfeţiune… Şi aşa cum spunea Mihai 
Eminescu: „Oamenii se-mpart în două: unii caută şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu-s mulţumiţi.”...Sau doar 
căutam metodele şi mijloacele potrivite de a preda şi de a mă face înţeleasă? Voiam să fiu corectă atunci 
când urma evaluarea? ….Da, evaluarea trebuia să fie corectă. 

Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line la elevul cu CES.  
Cele orale (conversaţia de verificare prin întrebări şi răspunsuri) le putem folosi fără nici o problemă: 

comunicarea video-audio unu la unu, dar cu mult suport vizual….de preferat prezentările în Power Point. 
Aşa reuşeam de cele mai multe ori să le captez atenţia pentru o mai bună perioadă de timp. Ah….să specific 
că slide-urile erau personalizate în funcţie de ceea ce preferă fiecare (unul număra până la 10 boboceii de 
raţă, altul mingile, altul plastilina, altul cariocile). În ceea ce priveşte aplicarea unor teste de evaluare scrisă, 
cred că este imposibilă online cu aceşti copii, deoarece au în permanenţă nevoie de supraveghere, 
coordonare, confirmare a fiecărei etape pe care ei o parcurg până la finalizarea unei sarcini. 

Chiar mă consideram norocoasă că până la apariţia onlinelui am apucat să-i cunosc atât de bine pe 
fiecare, altfel nu aveam nici o idee cum aş fi putut face observarea și autoevaluarea în mediul on-line. 

Probele practice au fost greu de aplicat deoarece ştiam că pentru confecţionarea unor obiecte, 
întocmirea unor desene, trecerea unor probe sportive etc. aveau nevoie de sprijin, de ajutor şi coordonare 
pentru fiecare moment al activităţii.  

 Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor nu era posibil de realizat online, de 
multe ori comportamentul elevului cu CES acasă este total diferit de cel de la şcoală.  

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare şi dacă uneori reuşeşti acest lucru la şcoală, aceasta se pierde dacă nu 
există continuitate, dacă nu există consecvenţă în a păstra regulile învăţate, dacă nu există acea cale de 
verificare şi corectare a modului în care realizează o sarcină. 
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Ştim că la elevul cu CES există o obişnuinţă, un ritual al său sau o ordine în care el îşi desfăşoară 
activitatea. De aceasta depinde de multe ori implicarea sa în sarcini; el alege să participe sau nu în funcţie 
de felul în care percepe abordarea, de omul care îl invită la activitate şi de locul în care se desfăşoară aceasta. 
După lungi încercări şi răbdare pentru fiecare etapă, decide să participe la activitate până în momentul în 
care modul de abordare este favorabila lui. 

Deci, munca în online cu copilul cu CES este în fiecare zi o provocare, o căutare de noi metode şi noi 
tehnici care să te facă mai bun, mai empatic şi mai convins că ceea ce spunea Tudor Arghezi ţi se potriveşte 
şi ţie:  

„Aş scrie cu pensula mare pe pereţii odăii tale o poruncă: IUBEŞTE-ŢI MESERIA!” 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CĂTĂLINA DACU 

LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN CORIVAN” HUŞI 
 
Profesorul trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. La sfârșitul 

semestrului, pe parcursul anului școlar elevii trebuie evaluați. Se acordată câte o notă care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Procesul de evaluare cuprinde trei etape: verificarea cunoștințelor, măsurarea și notarea. Verificarea 
cunoștințelor presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea 
reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori 
de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În 
general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, 
în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. Notarea presupune precizarea 
și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra 
rezultatelor și adoptării deciziei. În actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu 
scări de notare și acordării de note sau calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de 
apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de 
cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini. 

Formele de evaluare sunt structurate astfel: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode moderne: observarea sistematică a comportamentului, referatul, eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. Oricare dintre aceste forme de evaluare pot fi aplicate și 
în mediul on-line. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare și înțelegere.  

Pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau se pot folosi camerele 
web în grupurile de Skype, Zoom, Classroom în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau 
o lecție învățată. 

Probele scrise nu oferă o evaluare reală folosind instrumentele on-line.  
Probele practice se pot utiliza doar dacă au aplicabilitate. 
Dintre metodele moderne, observarea și autoevaluarea în mediul on-line se pot aplica folosind 

camerele web în grupurile de Skype, Zoom, Classroom sau comunicarea video-audio unu la unu ca și la 
probele orale.  

Pentru referate, proiecte, eseu, portofoliu se pot folosi instrumente on-line: e-mail, filmulețe realizate 
de elev, poze.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin deciziile educatorului. Așadar, 
facem evaluare doar pentru că trebuie, pentru continuitate, pentru a avea un scop, pentru a nu ne izola de 
educație și de tot ceea ce înseamnă ea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

GRĂDINIȚA P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 
PROF INV. PRESC. DAESCU ADELA-ROXANA 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 În perioada actuală, accentul s-a mutat în direcția componentei tehnologice, iar multe din exemplele 
și resursele „de-a gata” care au circulat au deturnat atenția de la planificarea parcursului școlar și de la 
rezultatele așteptate ale învățării, rezultând adesea în sarcini de lucru disproporționate ca timp alocat și 
discordante prin raportare la programa școlară. Profesorii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile 
competențe pedagogice și în valoarea acestora pentru proiectarea activităților de învățare la distanță – de 
exemplu, revizuirea planificării în funcție de nivelul propriei clase și posibilitățile elevilor; centrarea pe 
esențial, pe aspectele semnificative din curriculumul prescris; realizarea unei distincții între ceea ce se poate 
face online și ceea ce rămâne de făcut în sala de clasă. Un alt exemplu: pentru fiecare situație educativă, 
estimarea și precizarea duratei, evidențierea competențelor specifice vizate/ asocierea unor obiective 
educaționale precise, oferirea de suport (indicații complete pentru realizarea sarcinilor de lucru, clarificarea 
și precizarea manierei de comunicare de către elevi a rezultatului sau produsului activității) și feedback 
pentru temele trimise. 

 Câteva măsuri transversale pot fi (re)aduse în agenda publică și calibrate prin prisma experienței 
acestei perioade: 

• Centrarea pe calitate  
Centrarea pe mecanisme de suport, recomandări care să promoveze și să susțină calitatea procesului 

didactic, progresul autentic, interacțiunea și implicarea elevilor – și nu utilizarea unor platforme și 
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instrumente digitale. Mai mult decât orice, trebuie eliminat în aceste zile riscul centrării pe tehnologie și al 
utilizării improprii, cronofage, disproporționate în raport cu rezultatele așteptate ale învățării. Ar trebui 
evitate recomandările de utilizare a instrumentelor tehnologice fără indicarea clară a cadrelor în care acel 
instrument tehnologic este eficient din punct de vedere didactic. Trebuie reamintite reperele pedagogice ale 
funcționării procesului de educație. Sunt de preferat reorientări către rolul programelor școlare în a 
(re)organiza un parcurs de învățare, în a decela ce e necesar, ce e util și ce poate fi eludat din multitudinea 
de materiale auxiliare și de sugestii de utilizare a diverse resurse. 

• Implicarea experților  
O mai mare implicare a experților pe discipline (inspectori de specialitate, metodiști, ambasadori 

eTwinning/ școli eTwinning, ambasadori Scientix etc.) în formularea și promovarea răspunsurilor valide la 
probleme curente ale cadrelor didactice. Utilizarea grupurilor de cadre didactice de pe rețele sociale, cu 
largă participare, sau constituirea unor noi grupuri, în funcție de specializări și pe niveluri de învățământ, 
prin care experții ar putea să ofere sprijin direct, avizat, personalizat/ adaptat situațiilor particulare cu care 
se confruntă practicienii din sistemul de educație.  

• Grupuri de suport focalizate  
Constituirea unor comisii și mecanisme (funcționale) prin care să se poată soluționa rapid situații și 

nevoi identificate în sistemul de educație. Apelul la experți din mediul academic și din cercetare pentru 
sprijin avizat – specialiști în pedagogie, în elearning și în diverse domenii de cunoaștere, care să analizeze, 
să propună sau să valideze propunerile de la cadrele didactice și din mediul privat.  

Extinderea ariei de acoperire educațională a instrumentelor și materialelor suport  
Analiza rapidă, centralizarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice a soluțiilor de elearning 

existente, a resurselor educaționale deschise, instrumentelor și aplicațiilor online care pot fi utilizate pentru 
a crea situații de învățare eficiente asistate de noi tehnologii, acoperind adecvat niveluri de studiu, domenii 
de cunoaștere, situații diverse și nevoi particulare.  

În același timp, e necesară o creștere a relevanței pentru învățare a resurselor și instrumentelor 
propuse. Ministerul Educației și Cercetării ar putea face apel la competențele, bazele de cunoștințe și 
resursele acumulate prin proiecte de educație cu ajutorul noilor tehnologii. Foarte important, trebuie creat 
un mecanism simplu de „validare socială”, astfel încât cadrele didactice să poată valida propunerile MEC 
de instrumente și platforme, pe baza experienței de utilizare în activități didactice.  

• O bază de date cu RED  
Constituirea unui mecanism de colectare și de validare a resurselor educaționale deschise elaborate 

de cadre didactice, specialiști din mediul academic sau privat, resurse care să fie puse gratuit la dispoziția 
cadrelor didactice, elevilor, părinților.  

Implementarea unui instrument care să permită validarea socială a fiecărei resurse (profesionistă/ 
judecată expert sau pe baza experienței în utilizare) și accesarea prioritară a acelor resurse de calitate, 
relevante, centrate pe dezvoltarea de competențe.  

• Un reper clar, pe termen lung  
Elaborarea unui set de politici educaționale dezbătute public și asumate pentru implementarea pe 

termen mediu și lung a măsurilor de informatizare reală a educației, care să ofere servicii de calitate tuturor 
categoriilor de elevi, incluzând omogen toate componentele sistemului de educație: formarea inițială și 
continuă, evaluarea instituțiilor și a cadrelor didactice, curriculum, proces de educație, managementul 
rețelei de instituții școlare, acces la Internet, conținut educațional în format digital, interoperabilitate 
(relațiile cu ONG-uri și companii edtech). 

 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
* ȘCOALA ONLINE, ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI  
* Raport de cercetare evaluativă; București, Mai 2020 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DĂIAN ANDREEA MARIA 

G.P.P STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA 
 
Pentru evaluare în spațiul online se pot folosi diferite instrumente digitale. Tehnologia ne oferă 

nenumărate posibilități prin intermediul rețelelor de socializare. Pentru profesori este o adevărată 
provocarea să înlocuiască bucata de hârtie de tip document word cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia, dar să și găsească instrumente digitale utile și potrivite vârstei pentru a-i ajuta pe 
copii să devină autonomi în învățare. Dar, pentru a putea folosi aceste platforme în învățământul preșcolar 
este esențială intervenția și sprijinul părinților. 

Live worksheets este un instrument de lucru intractiv, transformă clasicele foi de lucru tipărite (pdf., 
jpg.) tradiționale, în fișe interactive autocorective acestea pot include sunete, 
videoclipuri, exerciții de drag and drop, alăturare cu săgeți, alegere multiplă ... 
și chiar exerciții de vorbire, pe care elevii trebuie să le facă cu ajutorul 
microfonului. 

 Toate acestea le pot face online și le pot trimite apoi profesorului. 
Linkurile obținute se pot posta pe diverse platforme: Google classroom, 
Microsoft Teams chiar Whatsapp. Fișele realizate în Live worksheets pot fi 
aplicate pe nivele de vârstă, pe domenii diferite chiar și în grădiniță. 

 Acest tip de fișă interactivă (figura1) poate fi aplicată la domeniul limbă și comunicare (DLC), dar 
poate fi folosit și într-o activitate integrată (DLC+DȘ- matematică). 
https://www.liveworksheets.com/qj1092648zl .  

Se pot realiza diverse puzzle-uri, imaginea putând fi împărțită în mai multe piese, numărul diferind 
în funcție de vârstă (figura 2) https://www.liveworksheets.com/1-py1061051zg. 

Video Ant, un instrument de lucru intractiv poate fi folosit atât în cadrul activităților față în față, on 
line dar și flipped classroom. Pentru cei aflați online intervenția lor apare sub formă de comentariu, pentru 
cei față în față răspunsul poate să fie direct în momentul în care filmul se oprește și este generată întrebarea 
(figura 3). https://ant.umn.edu/zclmjaviyv.  

 Quizalize poate transforma testele plictisitoare în adevărate provocări atât individual cât și pe echipe 
(figura 4). La grupele mari reprezintă o adevărată ”luptă” pe echipe, astfel 
încât rapiditatea și istețimea sunt 2 atuuri esențiale. Testele se pot 
personaliza în funcție de nivelul grupei, folosindu-se imagini pentru a ușura 
alegerea răspunsului corect. Răspunsul copiilor poate fi văzut instant astfel 
încât profesorul va vedea care dintre copii are nevoie de ajutor și cu ce 

anume și va putea să realizeze activități de recuperare. 
https://app.quizalize.com/view/quiz/toamna-b9897427-2fb5-4ef5-b4b2-

776f25134a81 
 Deși la prima vedere Power point este utilizat ca un program pentru 

efectuarea unor prezentări uneori sofisticate, alteori mai simple, permite integrarea 
informațiilor create în word. Astfel putem crea prezentări interactive, având ca 
suport diverse imagini, intuind răspunsul corect al copiilor și excluzându-l pe cel 
greșit.(DOS-jocul Așa Da! Așa Nu!) Imaginile pot fi animate, apărând pe ecran ca 

adevărate vedete astfel încât să atragă atenția privitorului. Pe lângă apariția într-un anumit mod a imaginilor, 
se poate realiza cu doar un click părăsirea ecranului a imaginii 
greșite, astfel încât să rămână prezentă doar imaginea corectă. Se 
pot insera giff-uri care sa evidențieze răspunsul corect, sau aplauze 
pentru a stimula și încuraja copiii. Întâlnirea de dimineață (figura 5) 
poate fi realizată pe mai multe slide-uri iar răspunsul corect poate fi 
indicat prin săgeți (vremea, zilele săptămânii etc.), prezența poate fi 
realizată prin apariția pozei copiilor la citirea numelor iar aceștia 
răspund cu zâmbetul pe buze prezent. 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 
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BIBLIOGRAFIE: 
-  ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019; 
- *** Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului național 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL PREUNIVERSITAR LA EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT- ONLINE 
 

 PROF. DAJBOG FLORENTINA 
 
 Proiectarea didactică se face în acord cu elementele de conținut ale programei posibil a fi abordate 

în condițiile procesului de predare-învățare online, astfel încât să fie respectate prevederile planurilor cadru 
de învățământ pentru fiecare ciclu de învățământ și clasă (colectiv de elevi).  

 Planificarea anuală și planificarea calendaristică vor respecta regulile proiectării didactice pentru 
disciplina Educație fizică și sport și vor asigura continuitatea și sistematizarea instruirii. În demersul de 
selectare a conținuturilor din programa școlară care pot fi abordate în sistemul de predare online (pentru 
învățământul primar, gimnazial, liceal) se va porni de la competențele generale și specifice, obligatorii 
pentru fiecare ciclul de învățământ. Actualele programe de educație fizică permit realizarea unor trasee 
educaționale flexibile și posibilități de adaptare a proiectării didactice la condițiile concrete de desfășurare 
a procesului de învățământ.  

 În condițiile desfășurării online a lecțiilor de educație fizică, sunt necesare resurse tehnologice 
(dispozitive de tip laptop, tabletă, telefon) care să asigure comunicarea profesor-elev, precum și resurse 
informaționale care să faciliteze înțelegerea de către elevi a sarcinilor de lucru specifice Educației fizice și 
sportului.  

 În evaluarea la educație fizică și sport se pot utiliza teste de verificarea cunoștințelor conform 
manualelor claselor a V-a și a VI-a, filme realizate de elevi în care să prezinte exerciții executate individual 
după indicațiile cadrului didactic și în condiții de maximă securitate, proiecte, prezentări power-point 
despre sportul sau sportivul preferat, rezolvarea unor rebusuri, desene, având ca tematică generală sportul. 

 
 
 

A             
1 

       

2 

       

3 

       

4 

       

5 

       

  B             
1. PE CE EXECUTĂM ROSTOGOLIRILE? 
2. CU CE ESTE ACOPERITĂ PODEAUA SĂLII DE SPORT? 
3. CARE ESTE SPORTUL INVENTAT DE ROMÂNI, STRĂMOȘUL BASEBALL-LUI? 
4. CUM SE NUMEȘTE SPORTUL CU MINGEA OVALĂ? 
5. SPORT CARE SE JOACĂ CU RACHETE 
Răspuns: SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020 și proiectarea 

activităților didactice la disciplina educație fizică și sport pentru anul școlar 2020-2021 
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EVALUAREA OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE IN ACTIVITATEA ON-LINE 

 
PROF. DAMIAN FELICIA 

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚA, GALAȚI 
 

 
 
Pandemia de coronavirus a adus cu sine noi provocari in mai multe domenii de activitate. În cazul 

educatiei, din 11 martie, de când s-a decis inchiderea școlilor, profesorii si elevii s-au adaptat la noua 
realitate din mers.  

Evaluarea obiectivelor de învățare în activitățile desfășurate on-line înseamnă identificarea nevoile și 
a deficiențelor. Primele întrebări ce apar: Sistemul educațional are resurse financiare, fizice și umane 
suficiente pentru a funcționa corect și, prin urmare, pentru a produce rezultatele scontate? Sistemul 
educațional răspunde suficient nevoii de educație? Ce educație le oferim elevilor și cu ce succes? Analizarea 
situației și stabilirea unui plan este un pas necesar și fundamental în procesul de planificare. Pentru ca un 
plan să fie eficient, acesta ar trebui să se bazeze pe o analiză detaliată și critică a situației, prin evaluarea 
activității identificând problemele și cauzele, asupra cărora ar trebui să acționeze noile politici și programe 
care urmează a fi implementate.  

Evaluarea progresului într-un mediu online este diferit față de cadrul tradițional.  
Așteptările și modul în care se măsoară activitatea elevilor arăta diferit într-un cadru virtual. 

Evaluările online se bazează pe utilizarea tehnologiei computerului și a capacității de rețea a internetului 
de a furniza și a înscrie teste. Sunt disponibile multe formate diferite de întrebări și pot fi implementate în 
cadrul aceluiași test, cum ar fi alegerea multiplă, răspunsul multiplu, completați spațiul gol și adevăratul / 
falsul. Angajatorii oferă evaluări online pentru a testa cunoștințele anterioare ale solicitantului, în școli și 
ca parte a orelor online. 

Avantajele pentru elevi 
Evaluările online vă pot oferi feedback instantaneu, spre deosebire de examenele de hârtie într-o 

sesiune tradițională de învățare la clasă. Evaluările online automatizate vă oferă opțiunea de a susține teste 
practice oricând doriți. Elevii nu trebuie să fie întotdeauna într-o sală de clasă pentru a lua evaluări. Unele 
evaluări sunt bazate pe internet, ceea ce permite elevului să susțină testul acasă sau oriunde altundeva. 

Avantajele pentru profesori 
Profesorii pot distribui mai multe versiuni ale examenelor și sarcinilor fără a fi nevoie să monitorizeze 

manual ce elevi au obținut ce teste. Acest lucru reduce reducerea trișării. Evaluările electronice permit 
profesorilor să evalueze rapid performanța grupului în raport cu individul. Capacitățile de generare a 
rapoartelor îi ajută pe profesori să identifice domeniile de învățare pentru grup și pentru elevi individuali. 
Evaluările online ocupă mai puțin spațiu de stocare în ceea ce privește păstrarea înregistrărilor decât hârtia. 
Toate datele pot fi stocate pe un singur server. Profesorii pot amesteca și potrivi stilurile de întrebări la 
examene, inclusiv grafică și le pot face mai interactive decât examenele pe hârtie. Elimină erorile umane în 
clasificare. 

Dezavantaje pentru elevi 
Răspunsurile la evaluările online pot fi doar corecte sau greșite. Nu există spațiu pentru a explica 

răspunsul dvs. sau pentru a obține credit parțial. De exemplu, într-un examen de geometrie sau calcul pe 
hârtie, un profesor poate vedea cum ți-ai elaborat ecuația. El poate identifica unde ați greșit pentru a găsi 
un răspuns greșit. În acest caz, el vă poate acorda credit parțial. Evaluările online nu oferă profesorilor 
opțiunile de a vă gândi cum să ajungeți la răspunsul dvs. 

Dezavantaje pentru profesori 
Tehnologia nu este întotdeauna fiabilă. Informațiile pot fi pierdute dacă un sistem se defectează. În 

unele cazuri, profesorii au nevoie de o anumită expertiză tehnică pentru a crea examene. Costurile pentru 
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înființarea unui sistem electronic de evaluare într-o instituție de învățare sau un mediu de formare 
profesională pot costa mult. Testarea online nu este potrivită pentru scrierea și analiza eseurilor sau testarea 
gândirii cognitive. 

Așteptările și modul în care se măsoară activitatea elevilor arăta diferit într-un cadru virtual.  
Învățarea online este una dintre cele mai rapide tendințe în creștere a utilizării educaționale ale 

tehnologiei.  
Inclusă în Office 365 gratuit pentru Educație, aplicația Microsoft Teams este un hub digital care 

integrează conversațiile, conținutul și aplicațiile de care o școală are nevoie. O platformă care permite 
oricui, fără să aibă cunoștințe avansate să se conecteze la distanță. 

Pe platforma Microsoft Team se utilizează rapoartele ce pot oferi informații în timp real despre datele 
și orele de logare a elevilor, lecția / evaluarea la care se lucrează și cantitatea de timp petrecut pe fiecare 
lecție / evaluare. Când se monitorizează ritmul elevului, vom lua în considerare orice acomodare necesară 
pentru elevi, un plan sau circumstanțe atenuante. Scopul evaluării on-line este să ne asigurăm că elevii sunt 
pe deplin angajați să mențină ritmul de învățare necesar pentru a-i ajuta să aibă succes. 

Evaluarea activității on-line este un subsistem al unui sistem educațional al cărui scop este colectarea, 
stocarea, procesarea, analiza și diseminarea informațiilor. Scopul său este acela de a oferi baza (sistemul de 
operare responsabil de desfășurarea activităților zilnice) și summitul (sistemul de luare a deciziilor, organul 
responsabil de definirea obiectivelor și alegerilor strategice) ale unei organizații cu informații și cunoștințe, 
pentru informare și luarea deciziilor.  

 Sistemul educațional este compus dintr-o multitudine de actori care interacționează la diferite 
niveluri: în timp ce elevul se află într-un context în care informațiile necesare se vor referi la întrebări despre 
conținutul educației și metodele de evaluare, profesorul va fi mai probabil preocupat de informații de natură 
pedagogică, cum ar fi curriculumul etc. în același mod, managerul va fi preocupat de statistici și alți 
indicatori ai educației.  

Evaluarea on-line prin utilizarea platformele online reduce timpul de așteptare și oferă rezultate 
instant. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev își poate analiza rapid progresul, punctele 
forte și punctele slabe. Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, astfel încât 
aceștia să se poată concentra asupra dezvoltării academice a elevilor. Rezultatele pot fi analizate pentru a 
identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acelor 
lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești 
elevi, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. 
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KAHOOT- APLICAŢIE ONLINE DE EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DAMIAN LILIANA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI, JUD. BRĂILA 
 
Kahoot este o aplicație ce poate fi folosită cu success la majoritatea disciplinelor, în orice moment al 

lecției: predare, fixare, evaluare (formativă sau sumativă). Este o aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită 
de copii. Poate fi accesată de pe telefonul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putand fi folosit 
si calculatorul sau laptopul. Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign 
up for free ! unde se vor înregistra datele personale. După logare, se deschide pagina https://create.kahoot.it 
unde se găsesc teste deja create pe diferite domenii sau poți crea propriul test, apăsând butonul Create. După 
apăsarea butonului Create, se deschide pagina https://create.kahoot.it/create#/new unde poți alege tipul de 
test pe care vrei să-l creezi: Prin optiunea Ok, go!, ce se găsește în colțul din dreapta sus, se trece la scrierea 
întrebărilor, apăsând pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Se formulează întrebarea, se 
stabilește timpul limită de răspuns, se dau variantele de răspuns, varianta corectă fiind marcată cu bifa. Pot 
fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next 
din colțul din dreapta sus trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin opțiunea Save, întregul test este 
salvat. Cu opțiunea I’m done (colțul din dreapta sus) se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu 
ajutorul opțiunii Play. După încărcarea testului, se va genera un cod (pin) format din 6 – 7 cifre. Pentru 
accesarea testului de către elevi, aceștia trebuie să caute pe Google, aplicația Kahoot, să acceseze Enter 
kahoot game code. Vor tasta codul primit, apoi Enter game, după care își completează numele în caseta 
Nickname, iar după opțiunea Ok, go!, fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la 
videoproiector. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și porneste testul prin opțiunea Start. 
Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași 
forme geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de unde vor alege varianta corectă. După terminarea 
timpului sau după ce fiecare elev a răspuns va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin comanda Next 
se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea în timp real, culoarea verde, dacă 
răspunsul a fost corect, sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. 

Importanța utilizării aplicației kahoot: 
 Obiectivitatea evaluării rezultatelor 
Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este 

influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost 
defavorizat într-un fel sau altul. 

 Feed-back imediat pentru elev și profesor 
Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama 

ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de 
reglare. 

 Reducerea factorului stress 
Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat. 
 Centralizarea și stocarea rezultatelor 
Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei 

baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o 
perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. 

 Diversificarea modalităților de evaluare 
Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. 
 Interactivitate 
 Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. 
Avantajele utilizării aplicaţiei: 
pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 
– Dezvoltarea creativității în proiectare. 
pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale; 
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– Dezvoltarea auto – controlului; 
– Înțelegerea reciprocă; 
– Dezvoltarea încrederii de sine. 
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt 

evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în 
educație și, de ce nu, în autoeducație. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
[1] Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004. 
[2] Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003. 
***https://kahoot.it/ 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON-LINE 

 
INTOCMIT, PROFESOR DAMO DANIELA 

 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

E-learning-ul  
,,În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 

conceperea și scrierea mai multor versiuni de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. ,, 

Un alt citat: ,, Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un 
punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici 
un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa 
noi eforturi de învățare/înțelegere. ,, 

Instrumente de e-learning și de comunicare 
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc,, s-au performat ore prin Skype cu elevii. S-au folosit, de 

asemenea, cu succes aplicația Skype într-o serie de întâlniri cu elevii. A fost interesant pentru toată lumea!  
Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului te poti simți mult mai obosit decât dacă ai 

fi fost în sala de clasa.Se consuma mai multe resurse ca să te faci înțeles. Îți lipsește interacțiunea directă? 
Sigur ! 

 Se lucreaza cu success pe platforma Zoom pentru livrarea de conținut și organizarea activităților. 
Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și 
Skype.  

Pentru gestionarea claselor, cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft Team.  
Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu 

camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată.  

Probele scrise sunt dificil de sustinut pentru instrumentele on-line.  
Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 

on-line. 
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară 

de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă 
vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate 
posta on-line de asemenea.  
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Evaluarea trebuie să fie corectă, iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie 
conștienți de acele lucruri. Pentru a crește gradul de corectitudine a unei evaluari on-line, în formatul grilă, 
o soluție de e-learning trebuie să poată pune la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități 
esențiale:  

Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
Intrebările și variantele de răspuns în test dispuse aleator;  
Diferitele tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri 

scurte și multe alte variante;  
Programarea testelor la anumite intervale orare;  
Limitarea timpului pentru sustinerea unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate;  
Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau 

alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces.  
Educația se refugiază deocamdată pe on line. Primul pas de întreprins este, oricum, legarea, tehnic 

posibilă, a tuturor celor care învață la rețelele de comunicații electronice.  
Profesorul trebuie să fie competent, în înțelesul stăpânirii unei cunoașteri sincrone până la capacitatea 

de a da soluții în numele ei, în împrejurări noi. Lumea ce vine cere inovație, iar aceasta este posibilă pe 
baza cunoașterii a ceea ce s-a atins deja și a capacității de a o folosi pentru înnoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
Nеagu, G. – Ṣansе dе accеs la еducațiе in sociеtatеa românеască, Еditura Lumеn, Iaṣi 2012 
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 EVALUAREA ÎN ONLINE 

 

PROF. INV. PRIMAR DAN MARIA NICOLETA,  

SCOALA GIMNAZIALA, SAT DAEȘTI, COMUNA POPEȘTI, JUD VALCEA 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 

elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 

învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 

Zenke, 2001, 100-101). 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 

– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 

pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 

vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 

facă? 

Invățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 

perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 

accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 

se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 

de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 

care o traversӑm. 

 Pentru disciplina Dezvoltare personală, platforma Adservio oferă posibilitatea postării de materiale 

vizuale/grafice adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale care pot fi realizate 

acasă, cu minimum de resurse materiale feedback-uri pentru teme sau proiecte (transmise către toți elevii 

sau către anumiți elevi, în mod individual; de asemenea către părinți). 

 Prin urmare, profesorii și elevii trebuie sa fie pregătiți pentru a ține pasul cu tehnologia.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
AUTOR: DANCIU ELENA – AIDA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” IASI 
 
Perioada de desfăşurare: aprilie – octombrie 2020 
Grup ţintă: elevi ai învăţământului liceal şi profesional tehnic 
 
Sunt profesor titular pentru învăţământul liceal şi profesional tehnic, iar evaluarea în mediul online a 

reprezentat o provocare încă din luna martie a acestui an, când ne-am trezit peste noapte că trebuie mutată 
şcoala acasă şi pe internet din spaţiul şcolar. Această provocare a venit la pachet şi cu susţinerea lecţiilor 
de predare - învăţare tot în acelaşi mod. Nu pot zice că eram pregătită pentru o aşa situaţie imprevizibilă, 
dar a fost nevoie de adaptarea rapidă la noile cerinţe. 

Dintre modalităţile cunoscute de comunicare, de desfăşurare şi de evaluare a activităţilor didactice, 
la sfârşitul anului şcolar trecut am utilizat aplicaţia WhatsApp (am creat un grup pentru discipline tehnice) 
şi platforma de management educaţional Adservio (la acea vreme acestea mi-au fost recomandate de către 
unitatea de învăţământ), iar pentru începutul acestui an şcolar am trecut la aplicaţia mobilă Google 
Classroom, ca parte a programului G Suite for Education de la Google Apps (oferită în mod gratuit de 
Google pentru orice instituţie educaţională în învîţământul preuniversitar).  

Elevii s-au implicat cât de mult au putut, au deprins folosirea acestor instrumente educaţionale relativ 
uşor, numărul celor activi a fost în creştere, la fel şi gradul de adaptabilitate al lor faţă de acest mod de 
învăţământ la distanţă, iar feed-back-ul a fost realizat în mai multe moduri, atât pe aplicaţii, cât şi individual: 
apeluri telefonice pentru solicitarea de informaţii, fotografii /capturi ecran trimise în privat pe WhatsApp, 
documente cu teme rezolvate trimise pe Adservio, conversaţii prin e-mail, conferinţe audio - video ZOOM, 
rezolvarea fişelor de lucru în mod interactiv - prin Google Meet (dându-le link-ul) şi teme întocmite trimise 
pe Classroom, etc.  

Am găsit utilă platforma G Suite for Education cu aplicaţiile G Classroom şi G Meet, deoarece am 
putut să comunic cu elevii în mod direct conectându-i cu mine şi să verific prezenţa lor, au putut să-mi pună 
întrebări cu privire la materialele postate, am rezolvat cu ei în timp real aplicaţii, le-am urmărit evoluţia şi 
i-am evaluat corespunzător. 

Practic, creez şi transmit material /document în format electronic (text, prezentare Power - Point) sau 
indic vizualizarea unui video / film scurt pe You Tube înainte de oră, propun elevilor să-l parcurgă acasă, 
iar la momentul lecţiei desfăşurăm activităţi de consolidare a diferitelor conţinuturi, de aplicare a noţiunilor 
nou însuşite în rezolvarea temei, a unor fişe de lucru, de formare a unor deprinderi de lucru, etc.  

Din punct de vedere al evaluării, nu am urmărit îndeosebi cât de corect rezolvate au fost temele date 
acasă, ci am apreciat pozitiv munca, efortul susţinut, iar greşelile au fost clarificate în timpul cursului online. 
Această tehnică asemănătoare cu metoda ,,flip classroom” ( ,,clasa inversată”) se poate aplica cu succes şi 
o recomand pentru unele conţinuturi de la disciplinele tehnologice.  

Deşi se micşorează timpul afectat predării şi se măreşte cel alocat interacţiunii cu elevii, totuşi, nu 
toate subiectele pot fi abordate cu această strategie modernă de predare - învăţare şi evaluare, la unele fiind 
necesare explicaţii suplimentare.  

Astfel, devine evident faptul că managementul timpului diferă utilizând aceste instrumente digitale 
în raport cu condiţiile desfăşurării orelor în spaţiul fizic, în sensul că se petrece mai mult timp în faţa PC-
ului, laptopului, tabletei, smartphone-ului decât în sala de clasă (iar uneori scade semnalul la internet şi 
trebuie o nouă conexiune). Pentru elevi - deoarece perioada de asimilare şi înţelegere a noilor conţinuturi 
transmise online trebuie adaptată conform resurselor şi posibilităţilor fiecărui elev, dar şi pentru profesor - 
care trebuie să conceapă, să aleagă materialele şi să personalizeze activităţile funcţie de ritmul propriu al 
fiecărui copil.  

Studiile la distanţă pot continua dincolo de spaţiul şcolar, dar nu pot înlocui şcoala şi legătura strânsă 
care se formează între elev şi cadul didactic. Consider că predarea - învăţarea - evaluarea prin reţele sociale 
(diferite platforme) nu pot înlocui procesul didactic din sala de curs, dar se compensează prin alte avantaje, 
cum ar fi: cea mai bună alternativă în situaţii de criză, colaborarea profesor - elev, elev - elev, profesor - 
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părinte atât în timpul orelor, cât şi în afara lor, spaţiu nelimitat de stocare a datelor /materialelor predate 
(dacă elevii rămân în urmă, pot relua conţinuturile oricând), accesibilitatea acestora şi de la şcoală şi de 
acasă sau oriunde există o conexiune internet, dezvoltarea autoînvăţării creative (utilizând surse Internet 
mai eficiente decât manualul folosit de profesor) ş.a.  

Deci, succesul acestui proiect online ţine în mare parte de o planificare cât mai bună a acestuia, de 
multă răbdare, perseverenţă şi o foarte mare motivaţie.  
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SCRIEREA CORECTA 

6. 11. 2020 
 

 PROF. VIDA DANIELA 
 
Completează, pe caiet, propoziţiile: 
întruna ( continuu) 
într-una ( într-o) 

numai ( doar) 
nu mai ( acţiune) 

 
• Ea purta o coroniţă ___________________ din trandafiri. 
• O să mănânc ___________________ o prăjitură. 
• ________________ putem să trecem strada căci e roşu la semafor.  
• ___________________ din zile voi citi cartea recomandată. 
• Spunea ________________ că ______________ vrea să stea afară. 
• _______________ din puşculiţe _________________ erau bani. 
 
Corectarea exerciţiului: 
 
• Ea purta o coroniţă numai din trandafiri. 
• O să mănânc numai o prăjitură. 
• Nu mai putem să trecem strada căci e roşu la semafor.  
• Într-una din zile voi citi cartea recomandată. 
• Spunea întruna că nu mai vrea să stea afară. 
• Într-una din puşculiţe nu mai erau bani. 
 
Activitate independenta de evaluare 
 
1. Transcrie şi completează pe caiet enunțurile de mai jos (numai sau nu mai):  
 
Alin a citit ................................... o carte.  
Noi ................................... vrem sa venim. 
......................................... alerga!  
Filmul a durat .................................... o ora .  
Vor veni ............................. prietenii mei.  
Eu ........................................ vorbesc cu tine.  
 
2.  Transformă propozițiile după model:  
Nu sta! Nu mai sta!  
Nu asculta vorbele lui!  
Nu te grăbi!  

2. Alcătuiește trei enunțuri în care să folosești cuvântul ,,numai”.  
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE  

 
PROF. INV. PRIMAR: DIANA ELENA DĂTEȘAN 

LICEUL TEHNOLOGIC MATEI CORVIN HUNEDOARA 
 
Prin procesul de evaluare ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm. 

Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri și metode de predare-învățare și să fie gândită ca un 
instrument pentru îmbunătățirea activității, nu ca o ”probă” a ceea ce știu sau nu știu elevii la un moment 
dat.. Organizarea unei activități interesante, în care elevii și profesorii se simt bine în timpul învățării nu 
este un scop în sine.. Trebuie să înregistrăm mereu progresele pe care le fac elevii în procesul de învățare. 
De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăți învățarea, nu să probeze că elevii au 
învățat ceva anume (și cât anume) ca informație. 

Din aceste motive, profesorii trebuie să folosească atât evaluarea formativă (pentru procesul de 
predare-învățare) cât și evaluarea formativă (pentru procesul de predare-învățare) cât și evaluarea sumativă 
(pentru ”produsele” care rezultă în urma învățării).  

Randamentul școlare este rezultatul unor procese intelectuale măsurabile din diverse perspective. În 
activitatea de evaluare este implicată personalitatea asupra căruia se produce activitatea instructiv-
educativă, dar și a celui care îndrumă activitatea de învățare. 

Învățământul la distanță este o realitate a zilei de astăzi, în contextul pandemiei. Sunt tot mai multe 
unități de învățământ care au departamente pentru IT. Cum învățarea nu poate fi concepută fără evaluare, 
realizăm importanța resurselor alocate acestei componente a educației. 

În teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit de-a lungul timpului 
modificări semnificative. 

Performanțele elevilor sunt determinate de calitatea instruirii, calitatea cunoașterii, calitatea evaluării, 
natura relațiilor dintre predare, învățare și evaluare. Evaluarea trebuie integrată în procesul de predare-
învățare, ea determinând ameliorarea acestui proces. O primă cerință este compararea obiectivelor specifice 
cu obiectivele operaționale ale fiecărei lecții. Trebuie să fie o unitate între cerințele obiectivelor și cerințele 
probelor de evaluare. A doua cerință este eliminarea hazardului în evaluarea conținutului. Acest lucru se 
face prin itemi, fișe de lucru. A treia cerință se referă la caracterul stimulativ al evaluării, înțeleasă ca o 
sarcină comună, firească, fără a deveni un factor de stres. Anunțarea tipurilor și formelor de evaluare este 
o cerință care determină succesul școlar. 

Când vorbim despre evaluarea în școala primară ne gândim, în primul rând, la măsurarea, 
interpretarea și aprecierea rezultatelor activității instructiv-educative. În același timp, ne întrebăm de ce 
evaluăm? Ce evaluăm? cu ce evaluăm? cum? si când? Și în funcție de ce evaluăm? Răspunsurile la 
asemenea întrebări ne pot clarifica scopul, mijloacele și metodele de evaluare. 

Principalele metode alternative de evaluare, al căror potențial formativ susține individualizarea 
actului educațional prin sprijin acordat elevului, sunt: observația sistematică a activității și a 
comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, referatul. 

Metoda de evaluare alternativă observarea sistematică a activității și a comportamentului elevului 
poate fi făcută pentru a evalua performanțele elevilor dar mai ales pentru a evalua comportamente afectiv-
atitudinale. 

Investigația, constituie o șansă reală pentru elev de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite, în 
exploatarea situațiilor noi și variate, pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni de ore. Acest tip de activitate 
dezvoltă la elevi capacitatea de argumentare, de gândire logică, de rezolvare a problemelor etc. Aportul 
investigației asupra rezultării capacităților de ordin aplicativ ale elevilor este principalul avantaj al acestei 
practici evaluative. 

Proiectul este o activitate mult mai amplă decât investigația. Proiectul este început în clasă prin 
definirea sarcinilor de lucru și înțelegerea acestora, eventual și prin începerea rezolvării acestora și 
continuat acasă. Se finalizează prin prezentarea unui raport asupra rezultatelor obținute și, dacă este cazul, 
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a produsului realizat. Strategia de evaluare a proiectului trebuie să fie clar definită prin criterii negociate 
sau nu cu elevii, astfel încât să evidențieze efortul exclusiv al elevului în realizarea proiectului. 

Portofoliul include materiale elaborate de către elev pe anumite teme, într-un semestru, an școlar, pe 
parcursul unui ciclu de învățământ și chiar de la un ciclu de învățământ la altul, vizând progresul elevului. 
El stimulează creativitatea, ingeniozitatea și implicarea personală a elevului în activitatea de învățare, 
dezvoltând motivarea intrinsecă și oferind astfel învățătorului date esențiale despre personalitatea elevului 
în cadrul grupului. 

Fiind un instrument complex și integrator, portofoliul reunește cele mai bune rezultate și produse ale 
elevului, oferind o imagine clară a evoluției în timp al acestuia, reflectând motivația pentru învățare și 
constituind o modalitate eficientă atât pentru elev cât și pentru părinții sau alte persoane interesate în acest 
sens. 

Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere în sine și îi va motiva pentru 
îmbunătățirea performanțelor școlare. 

Evaluarea pe baza referatului duce la obținerea de informații care vizează: creativitatea elevului, 
folosirea unui volum mare de cunoștințe și deprinderi noi și deja dobândite pentru rezolvarea sarcinilor 
cerute. 

Un singur element de evaluare nu poate măsura totul. De aceea, în proiectarea unui asemenea demers 
este necesar să fie avute în vedere diferitele instrumente și modalități practice de evaluare formativă și 
sumativă, realizate sistematic astfel încât să fie atinse obiectivele din programă. Proiectarea eficientă pe 
obiective se poate realiza prin întemeierea matricei de evaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. DEACONESCU LUMINIȚA  

G. P. P. LUMINIȘUL PADURII PITEȘTI, ARGEȘ 
 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;  
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video;  
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase 

aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de 
competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

 Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi 
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), 
exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi 
utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. 

 Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

 Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând 
resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un 
nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum 
posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la 
clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, 
sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. 
Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru 
elevi.  

 Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi 
stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale.  

 Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
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al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de 
elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs 
corect, consistent, fluid. 

 Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau 
de trafic încărcat. 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă d 
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 
 Pe locurile următoare se situează: 
 • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
 Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Sunt 
încă diferențe semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor 
tehnologice. Dacă, în mediul rural, cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă 
utilizarea apelului telefonic și a aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar fi Whatsapp și Facebook 
Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai mare măsură, apel la platforme 
de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom . 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 ÎNV. DELIBAȘ IOANA 

 PROF. ÎNV. PRIMAR DĂNILĂ VIOLETA 
 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 
din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DEMETER FÖLDESI ÉVA 

 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de 
predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DEMJEN ANAMARIA 
 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Evaluarea cuprinde următorii paşi:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

 Instrumentele de evaluare pot fi: probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice. 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
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este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, 
turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
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 CREATIVITATEA - EXERCITII DE DEZVOLTARE A CREATIVITATII 

 
DIACONESCU LOREDANA ELENA 

 
 Termenul „ creativitate” se referă la procesele mentale care duc la soluții, idei, concepte, forme 

artistice, teorii sau produse unice şi noi. 
 Funcțiile creative sunt controlate de emisfera dreaptă. Scriitorii, de fapt toți artiştii, trebuie să-şi 

folosească ambele jumătăți ale creierului (emisfera dreaptă pentru a crea şi emisfera stângă pentru a 
organiza ceea ce au creat). 

 Toți avem o parte creativă a creierului, aşadar toti deținem potențialul creativității. Dar din cauza 
presiunilor vieții moderne şi a nevoii de specializare mulţi nu avem niciodată timpul sau oportunitățile 
necesare (şi nici nu suntem încurajați ) pentru a ne explora abilitățile latente, deşi majoritatea dispunem de 
suficient „ arsenal” pentru a realiza acest potențial. 

 Emisfera dreaptă, creativă şi intuitivă este capabilă să abordeze complexitatea; pe când emisfera 
stângă controlează limbajul, capacitatea de a judeca rațional şi studiile abstracte. Problema este de a 
determina aceste doua jumătăți de creier să transmită informații între ele şi să conlucreze, pentru că la mulți 
emisfera stângă este dominantă în mod posesiv. 

 Pentru a efectua orice fel de act creativ este necesar să vă încurajați emisfera dreaptă să înceapă să-
şi reverse fluxurile cretive; cu alte cuvinte, să vă deplasați procesele mentale, chiar dacă numai temporar, 
de la emisfera stângă dominantă la emisfera dreaptă creativă. 

 Cum poate aşadar un individ predominat de emisfera stângă să-şi încurajeze emisfera dreaptă a 
creierului pentru a fi mai creativă? O modalitate ar fi să „ adormiți” această emisferă. Asta se poate 
întâmpla, de exemplu în călătoriile lungi cu trenul sau cu avionul. În asemenea momente țineți la îndemână 
un carnețel pentru a vă nota toate gândurile ce vă trec prin minte, indiferent cât de bizare sau aleatorii pot 
părea. Majoritatea ideilor sau intuițiilor apar întâmplător doar pentru o clipită. 

 În perioadele acestea de activitate cerebrală nu vă opriți pentru a evalua astfel de idei ca să decideți 
care sunt utile şi care nu. Evaluarea ideilor este o activitate a emisferei stângi şi pentru asta veți beneficia 
de timp suficient ulterior. 

 Cum transpunem însă în realitate ideile acestea nou găsite? Este nevoie să vă relaxați şi să „ adormiți 
„ creierul. Asta înseamnă să nu existe distrageri. Majoritatea scriitorilor se închid în izolare, fiindcă este 
unicul mod în care pot crea fără întrerupere. Deconectați telefonul, încuiați uşa camerei. Sunteți relaxat şi 
concentrat asupra sarcinii curente şi nu aveți niciun fel de gânduri negative față de ea. 

Exercițiul 1 
 Acum sunteți gata să începeți. 
Lasați pur şi simplu cuvintele să curgă la întâmplare atâta timp cât este nevoie. În această etapă nu 

este necesară nicio evaluare. Obiectul exercițiului este de a consemna idei creative pe hârtie şi de a extinde 
scânteia creativă originală care v-a apărut într-o perioadă de semisomn sau plictiseală. 

 După ce ați scris tot ce ați putut, începeți să citiți, apoi să recitiți, să mai adăugați câte ceva şi să vă 
extindeți diverse părți. În această etapă rescrieți, adăugați şi detaliați, dar continuați să generați idei noi 
creative. 

 Într-un final este timpul să „ treziți” emisfera cerebrală stângă. Acum va trebui să organizați tot ce 
ați pus pe hârtie. Acceptați că este un haos. Emisfera cerebrală stângă este acum în elementul ei.  

 Important este faptul că ați creat ceva ce probabil nu visați că ar fi posibil. O operă originală şi 
personală, provenită din propriile voastre idei creative şi intuiții. 

 Aşa cum se întâmplă în cazul multor altor sarcini, cei mai mulți dintre noi nu ştim de ce suntem în 
stare până nu încercăm să trecem la fapte. După ce am încercat, ştim în mod instinctiv dacă avem talent sau 
fler pentru activitatea respectivă. Apoi, dacă semnele sunt încurajatoare, trebuie să perseverăm. Prin 
cultivarea de noi activități în timpul liber şi prin urmărirea unor hobby-uri noi, toți avem posibilitatea să 
exploatăm potențialul unor zone adesea insuficient utilizate de creierul uman. 
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 Exercițiul 2. 
 Exercițiul se bazează pe testul de abilitate divergentă conceput de Gestalt şi Jackson, care cere 

subiectului să numească cât mai multe utilizări diferite pentru obiecte cotidiene. 
 Vi se cere să numiți 12 utilizări pentru o cărămidă. 
1...............................  
2...............................  
3...............................  
4...............................  
5...............................  
6................................  
7....................................... 
8........................................ 
9........................................ 
10..................................... 
11...................................... 
12....................................... 
 
 Timp de lucru: 10 minute 
Trebuie să respectați cu strictețe limita de timp impusă, altfel rezultatul va fi invalidat. 
 Evaluare- trimiteti on line răspunsurile ( mail sau platforma Kinderpedia). 
 Punctaj: 
• 2 puncte pentru orice răspuns bun sau original; 
• 1 punct pentru o încercare buna; 
• O puncte pentru răspunsuri complet nepractice; 
• 0 puncte pentru orice răspunsuri antisociale de genul „ să sparg geamul cuiva” 
 
Punctaj: 
18-24 puncte _ extrem de creativ; 
13-17 puncte_ foarte creativ; 
7-12 puncte _ mediu. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. DIACONU CLAUDIA 

 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Învățământul on-line deschide posibilitatea unei 
pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri 
educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, 
facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în 
față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când 
întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest 
mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. Tot ceea ce înseamnӑ proces 
educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Încercăm în mediul on-line, sӑ 
oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ 
în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de 
a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim diferite 
platforme didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd 
ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi În absența relaționării față în față cu 
elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. 
Platforma pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma 
propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu 
posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a 
performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor 
noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții.Implicarea resurselor digitale în procesul 
educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile in predare, invatare si evaluare. Noile tehnologii 
ofera o gama variata de aplicatii, metodele conventionale de predare avand din ce in ce mai mult o 
alternativa viabila. Aplicatiile Web sunt mult mai complexe, accesibile si variate, astfel cei care invata pot 
accesa de acasa resursele necesare, doar cu cateva click-uri. 

Dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor a condus la nuantarea modului clasic de a 
invata. Astfel putem observa ca ne indreptam spre o revolutie in educatie; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoasterii, isi pierde mult din pregnanta. Invatarea este orientata catre persoana, 
permitand elevilor/ studentilor sa-si aleaga continutul si instrumentele corespunzatoare propriilor interese. 

Clasa este acum un mediu virtual de invatare iar aceasta nu mai este determinata de timp si spatiu. 
Lectiile on-line pot prezenta acelasi continut si pot fi dezbatute la fel ca si lectiile “conventionale”. 
Avantajul este insa faptul ca aceste lectii pot fi accesate oricand si oriunde. In conditiile unei motivatii 
suficiente, orice student care are acces la un calculator poate obtine o educatie cel putin egala cu unul care 
beneficiaza de un program traditional. 

Invatamantul bazat pe resurse Web prezinta numeroase avantaje fata de invatamantul traditional. 
Elevii isi pot alege domeniile de cunoastere, isi pot urmari propriile interese si pot accesa informatiile la 
propriul nivel. Timpul nu este determinat ca intr-o sala de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de invatare sau il pot incetini. Deasemenea acest tip de invatare permite atat elevilor 
cat si profesorilor sa interactioneze intr-o comunitate on-line fara a fi prezenti in acelasi loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informatii procesate cu atentie fara a mai fi implicati 
emotional. Spre exemplu intr-o discutie on-line, elevii introvertiti tind sa fie mai activi din mai multe 
motive. In mediul virtual, inhibitia cauzata de aspectul fizic este diminuata. Astfel, elevii au mai mult timp 
pentru dezvoltarea cognitiva, pentru adaptarea, corectarea si prezentarea ideilor fara distractori din afara. 
Ei nu trebuie sa concureze cu extravertitii din punct de vedere emotional, care tind sa domine sala de clasa 
intr-un timp relativ scurt.Acest tip de invatamant permite profesorului personalizarea cursurilor, 
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introducerea de link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si video in clasa sa virtuala. 
Astfel elevul devine un „cautator de cunoastere, mai degraba decat un depozit” (Freire, 1970). Feedback-
ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare 
on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

Există, categoric, câteva avantaje ale predării online, cum ar fi economia de timp. Aceasta, împreună 
cu flexibilitatea crescută în a-ţi alege programul. Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât 
pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o provocare! 
Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională.Elementele 
de comunicare interumane se pot pierde. Nu mai putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte 
persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta 
corect.Fara indoiala accesul factorilor implicati in activitatea educationala la resursele web cresc calitatea 
procesului de invatamant. Internetul este aproape indispensabil atat pentru elevi cat si pentru profesori. 
Acesta imbunatateste procesul de predare-invatare, ajuta la transmiterea informatiilor de catre profesori si 
la asimilarea acestora de catre elevi. 

Cele mai populare aplicatii utilizate in acest domeniu sunt cele de desen sau prezentare, organizare, 
calcul tabelar, navigare pe web, aplicatii de pregatire pe computer, e-mail, site-uri de socializare. 

Desi invatamantul prin intermediul resursele web prezinta numeroase avantaje fata de invatamantul 
traditional, putem afirma faptul ca nu intotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul ca numarul utilizatorilor de resurse web este in ascensiune iar odata cu acestia si calitatea 
invatamantului creste. Putem remarca deasemenea valentele benefice pe care internetul le are in predarea, 
invatarea sau evaluarea disciplinelor scolare si faptul ca nu mai exista multe domenii in care resursele web 
sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. Invatamantul de tip e-learning castiga 
teren in fata celui traditional iar elevii aproape ca asociaza internetul cu un veritabil profesor. 

Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii 
în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!” 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: DIACONU LAVINIA-ROXANA 

 
 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. 
 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. Pornind de la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea 
lor de către profesor, s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului 
de învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic . 

 Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții: 

• Sumativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele ; 
• Formativă care analizează situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

diverse; 
 Cercetând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că ,,evaluarea performanțelor școlare 

este tot mai mult înțeleasă, nu ca acțiune de control - sancțiune, limitată la verificare și notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcție esențial 
– formativă, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii, cu scopul de ameliorare a 
activității în ansamblu. “ Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele 
de instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

 Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea are în vedere 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

 Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este important ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie extrem de echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

În condițiile actuale este nevoie de o adaptare a evaluării și o reorganizare a acesteia. De aceea pentru 
realizarea evaluării se recurge la utilizarea diferitelor platforme și aplicații online, încercând cu ajutorul 
acestora să stabilim modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Ordinea ar fi: pedagogia 
înaintea tehnologiei. Experiența actuală ne oferă suportul în înțelegerea faptului că tehnologiile sunt 
instrumente de aplicat cu foarte mare atenție și în mod adecvat fiecărei discipline și an de studiu. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare sub formă de document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Profesorii caută modalități de integrare 
a tehnologiei, prin intermediul rețelelor de socializare, în sarcini și evaluare. 

Există o mulțime de platforme prin intermediul cărora profesorii pot evalua activitatea elevilor, dar 
și cu ajutorul cărora pot realiza întregul proces didactic. Printre acestea se numără:  

 a) Google Classroom (se poate utiliza în discuțiile cu elevii, Meet video chat este gratuit și în acest 
fel pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev; se pot crea teste de evaluare pe 
nivelul elevilor, adică diferențiate). 

 b) Google Jamboard (reprezintă un mod de vizualizare foarte ușor, pe post-it-uri virtuale, al unor 
răspunsuri scurte). 

 c) Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Această aplicație 
îi permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru 
elev). Elevii pot primi, atât întrebări deschise, cât și întrebări închise, cu mai multe variante de răspuns sau 
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nu. Se poate transmite un feedback cu ajutorul funcției Quiz. Elevii pot afla, în timp util, dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere, au ales sau nu varianta corectă. Pentru a le testa perspicacitatea, profesorul poate 
construi distractori (răspunsuri greșite care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar întâlnit destul de 
des la elevi). De asemenea se pot include explicații pentru răspunsul greșit pe care elevul să le aibă la 
dispoziție de îndată ce a terminat testul. Un lucru interesant este acela că elevii pot relua testul. 

 d) Kahoot (este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. A fost 
proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare 
Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate 
datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un 
browser web).  

 e) Wordwall (oferă mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare). 
 În contextul desfășurării cursurilor, potrivit celor trei scenarii, implicarea este necesară și aceste 

instrumente au rolul de a crea o interacțiune umană semnificativă.  
 Produsele elevilor reprezintă cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar calitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este un lucru foarte important pentru întreg sistemul educațional. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 NUMELE SI PRENUMELE: INV. DIACONU NICULINA 
 INSTITUTIA: ŞCOALA GIMNAZIALA “IUSTIN PIRVU” 

 COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMŢ 
 
Motto: „Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curaj să pot 

schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepriunea de a vedea diferenţa”. (Rugăciunea Seninătăţii) 
  

Dimensiuni și consensuri teoretico-practice 
În vasta literatură despre educație, pe bune se scrie atât de mult, în jurul 

acelorași concepte, încât dacă citești un articol sau o carte ai impresia că ai 
înțeles despre ce este. În continuare voi face un scurt rezumat. 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către 
elev/student. De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces 
unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 

interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului/studentului de a reține, 
înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită 
în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de 
profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care trebuie 
consultat „offline” de către elev/student crește. 

Ca o paranteză, în 2008 am avut șansa de a participa la o serie de curs de Teaching the Teachers 
organizat de CEEMAN la Bled în Slovenia. Trei săptămâni, profesori de la mari universități ale lumii ne-
au învățat metoda de predare interactivă cu studii de caz, am făcut cursuri de actorie și cursul de mentalism 
și manipulare pozitivă. Joac-o pe asta on-line cum se spune. :) 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade 
atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca profesor, 
dar și ca părinte, devine din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea demotivațională „de ce 
trebuie să învăț asta…”. Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare. Cum? Încă nu 
știu. Știu doar că răspunsul este diferit de la o generație la alta. Știu că răspunsul îl vor găsi și ei în viitor. 
Uneori propriile mele răspunsuri pentru trecut sunt: ce fain ar fi fost să fi învățat mai bine asta, ce util mi-
ar fost să înțeleg asta. Alteori, răspunsul este mai simplu: nu faci exerciții fizice pentru a ști să le faci, ci 
pentru a avea un corp frumos. La fel este și cu învățarea, cu precizarea că se referă la frumusețea cuvântului 
în cunoștință de cauză. 

Evaluarea… Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. 
Poate fi chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după 
care dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, 
să învețe elevul/studentul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar 
evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât profesorul cât și 
întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici 
esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Dar de ce avem nevoie de evaluare? O întrebare a cărei răspunsuri 
se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului 
de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland 
consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile 

evaluării)? 

1040



Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Personal nu am reușit să parcurg prea multe materiale de docimologie (disciplina care studiază 

sistematic examenele și concursurile, în scopul îmbunătățirii condițiilor și structurii lor), docimantică 
(tehnica examenelor) sau doxologia (studiul sistematic al rolului pe care îl joacă evaluarea în educația 
școlară), dar presupun că o mare parte din răspunsurile pe care le căutăm sunt bine descrise acolo. 

Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 

multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul 
a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite 
generații de studenți. 

E-learning-ul pe scurt 
Încep cu un citat dintr-un articol: În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea 

materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor 
pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. Din punctul 
meu cuprinzător, dar tardiv. Uitați-vă puțin la referințe. Toate sunt din urmă cu aproape 10 ani! Asta 
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înseamnă că aveam suficient timp să pregătim astfel de instrumente. Aveam timp să creăm o alternativă în 
caz de astfel de crize fără precedent. 

Un alt citat: Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un 
punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici 
un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate 
declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte 
a frazei: auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima 
lecție pe care o primește studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. Oricât de 
performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele 
acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. Așadar, facem evaluare 
doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. O facem pentru a avea un 
scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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PROFESOR: DICU ELENA-LIANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE IORGA’’PITEȘTI 
 
 Metodele moderne de instruire sunt reprezentate de metodele activ-participative care crează 

condițiile necesare unei învățări individual-active și de metodele interactive, care favorizează realizarea 
unei învățări interactive sau interdependente . Aplicarea acestor metode favorizează formarea la elevi a 
unor capacități intelectuale și acționale care se păstrează pe tot parcursul vieții, permițând atât adaptarea la 
situații noi, cât și lărgirea câmpului de cunoaștere. 

 Instruirea asistată de calculator (IAC) se referă la toate acele situații în care sistemele computerizate 
sunt folosite în procesul instruirii elevilor. Astfel computerul contribuie la îmbunătățirea predării, furnizând 
o mare cantitate de cunoștințe bine organizate și structurate, la optimizarea învățării, stimulând activitatea 
individuală și autoinstruirea, precum și la obiectivitatea evaluării elevilor.  

 Pentru profesor, evaluarea reprezintă un feed-back asupra eficienţei procesului instructiv-educativ, 
asupra activităţii didactice desfăşurate. Astfel evaluarea reflectă cât de bine comunică cu elevii, cât de 
eficiente sunt metodele şi materialele didactice pe care le utilizează. 

 Clasificarea metodelor de evaluare 
 În practica şcolară se folosesc mai multe metode de evaluare, în ordinea evoluţiei lor: 
 1. Metode tradiţionale de evaluare: probe orale, probe scrise, probele practice. 
 2. Metodele alternative de evaluare: portofoliul, fişa de activitate a elevului, metoda R.A.I., metoda 

pălăriilor gânditoare, diagrama Venn, hărţile conceptuale, care privesc rezultatele obţinute pe o perioadă 
mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, competenţe, schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. 

 Portofoliul este o modalitate de realizare a evaluării sumative a achiziţiilor elevului şi a preocupărilor 
sale, structura sa fiind determinată de scopul pentru care este proiectat de către profesor, în funcţie de cotext. 
Este un instrument complex, integrator care îmbină evaluarea cu învăţarea continuă şi progresivă, oferind 
posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia elevilor. 

 Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 
şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269). 

 Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – 
Interoghează. 

 Avantajele utilizării IAC: 
- furnizează un mare volum de date; 
- reduce timpul necesar pentru înțelegerea unor concepte dificile;  
- asigură o instruire individualizată; 
- facilitează realizarea unui feed-back rapid și eficient; 
- oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 
- permite revizuirea unui mare volum de informații.  
 Se pot remarca astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare, 

necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din 
ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, 
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 BARNA, A., POP, I. (2002) – SUPORTURI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE 

DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT. Edit. Albastră. Cluj-Napoca 
 EZECHIL, L. (2003) – PRELEGERI DE DIDACTICĂ GENERALĂ. Ed. Paralela 45. Pitești 
 PETRUȚA G. P (2010) – PRELEGERI DE DIDACTICA ȘTIINȚELOR BIOLOGICE. Editura 

Universității din Pitești, Pitești. 
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 ÎNVĂȚĂTOR, DIMA CĂTĂLINA 
LICEUL TEORETIC BĂNEASA 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate căștiu – au învățat să 
facă? 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

-Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat; pot fi corectate temele și poate 
fi oferit feedback(evaluare ) direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai 
facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări care pot fi de asemenea foarte usor evaluate in mediul online : Prezi, Animaker etc. Elevii 
pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului 
propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențialăși aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundăși mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluării privind ameliorarea procesului didactic, Editura ArsAcademica, 2010 
• https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-educativ1.pdf 
• https://www.didactic.ro 
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 EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROF. DIMA EMILIA FLORENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „SFANTA ECATERINA” URZICENI - IALOMITA 
 
 Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță sau învățământ online este o formă de 

învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor didactice și elevilor în procesul de instruire și 
utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea elev - cadru didactic și elev - elev. 

 Din data de 11martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții 
încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să 
continue în mediul on-line.  

 Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o provocare 
pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele în sala de clasă, dar aceasta este 
singura metodă rămasă pentru a continua studiul în timpul pandemiei. 

 Îngheţarea anului şcolar ar fi fost o soluţie dificilă pentru elevi, ar fi pierdut un an din viaţa lor, iar 
pentru cei din clasele a VIII-a şi a XII-a ar fi de-a dreptul traumatizant. Mulți profesori au fost speriați de 
ideea trecerii educației în sistemul online, în timp ce alții au găsit o serie de avantaje, inclusiv pentru 
creșterea calității educației. 
 Pe de altă parte, există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare de la distanță. Cert 
este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate 
responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În învățământul 
privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. Însă în 
învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii.  

 Acestă situație s-a impus în contextul în care apăruseră regulile de distanțare socială, fără contact 
fizic între elevi – elevi sau elevi – profesori. Riscul transmiterii virusului era foarte mare, deoarece copiii 
în pauze își petreceau timpul pe holuri în grup, având contact direct unii cu alții. Impunerea învățământului 
online a fost considerată o măsură prin care se poate salva anul școlar, elevii putând să își continue studiile, 
cei mai afectați fiind cei din anii de sfârșit care susțineau examene importante. 

 Printre avantajele acestei forme de învățământ se numără:  
1. Faptul că elevii nu mai sunt nevoiți să parcurgă un drum până la școală, sau să se trezească la o oră foarte 

devreme pentru a putea să ajungă la școală. 
2. Elevii nu-și mai fac griji cu privire la greutatea ghiozdanului de școală, care deseori provoca dureri de spate 

din cauza numărului mare de manuale și caiete. 
3. Nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant 

(mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea 
pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele aglomerate precum 
București); 

4.  Se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  
5. Se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; 
6. Copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, 

copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, 
browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

7. Se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
8. Copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  
9. Se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special; 
 Printre dezavantajele acestei forme de învățământ se numără: 
1.Elevii sunt nevoiți să stea în fața unui ecran timp de 6 ore, ceea ce nu este sănătos pentru vederea 

lor. 
2.Nu toți profesorii sunt obișnuiți cu acest tip de predare, iar acest lucru afectează elevii. 
3.Nu toți elevii au acces la internet, sau la un dispozitiv smart care să poate să suporte apeluri video 

de foarte mare durată. 
 4.Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
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 5.ipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

 6.e interacționează mai greu între elev și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

 7.opiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, stârnind 
emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi 
accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației 
școlare. 

 Evaluarea elevilor se poate realiza prin fișe, teste, chestionare sau prin modul tradițional de ascultare 
prin întrebări puse de către profesor elevului. 

Deasemenea evaluarea este făcută de catre cădrul didactic astfel:, profesorii evaluează elevii pe 
activitatea lor din timpul orelor cat si in temele pe care le dau in atasamentele puse in dreptul materiilor, se 
face o evaluarea clară si la obiect, se pune o intrebare iar cine este numit răspunde, nu s-au schimbat prea 
multe este aproape ca in invatamantul traditional. 

Au putut fi create planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru elevi (Google Classroom), teme 
și teste, au fost colectate temele și s-au făcut evaluări online, s-a urmărit evoluția elevilor. Prin aplicația 
Meet s-a reușit conectarea video cu elevii, au fost încărcate resurse educaționale, ecranul poate fi partajat, 
astfel încât copiii să vadă ce se scie. Ambele sunt gratuite pentru instituțiile de învățământ și au fost reunite 
de către EduApps, o companie românească din zona digitalizării educației, într-o soluție agreată de 
Ministerul Educației și Cercetării. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, DINCĂ COCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MANGALIA 
 
Procesul de învățământ reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică de acces 

la cunoastere si actiune, pusa sub controlul personalului didactic, bazata pe selectionarea stricta a 
continuturilor si pe efortul personal al elevului. Activitatea instructiv educativa complexa desfasurata in 
mod sistematic si organizat de catre elevi si profesori care conduce la inzestrarea elevilor cu un sistem de 
cunostinte, deprinderi, capacitati si competente pe baza cărora ei dobândesc cunoasterea stiințifică a 
realitatii, iși formeaza conceptia despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum si 
aptitudinile de cercetare si creatie. Predarea este componenta prin care transmitem conținut către 
elev/student. Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex. lain Kerland 
consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. în literatura de specialitate formele de evaluare 
sunt structurate în: 

• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Personal, am lucrat putin cu fiecare din cele enumerate mai sus. cel mai mult mi-a plăcut sa lucrez cu 

Kahoot, deoarece iti poti realiza o ierarhihare a răspunsurilor elevilor in timp real. Rezultatele le vezi 
imediat, vezi cine si la ce intrebare a gresit și se poate realize corectura imediat. Din punctual meu de vedere 
reprezintă punctual forte pentru Kahoot. Punctual slab, sa ii spun așa, din punctual meu de vedere, este 
faptul ca in momentul aplicarii testului toti elevii din clasa trebuie sa fie conectati (la tefeloane) la internat 
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sau tableta. Spun că este un punc slab deoarece, cel putin la clasele mici, elevii nu vin cu telefoane la scpala 
si nici nu au tablete, iar in conditiile actuale ale pandemiei nici nu se pune problema deplasării in cabinetul 
de Informatică al scolii. Ce am mai incercat online si mi-a placut a fost Learning Apps, unde se pot crea 
diferite tipuri de teste, incepând de la teste cu alegere multiplă până la teste de ordonare cronologică. Fiecare 
profesor are la dispozitie tipul de test ce se potriveste mai bine materiei pe care o predă. Avem posibilitatea 
de a adauga imagini, fragmente de film, poezii. Fiecare cadru didactic incearcă și apoi alege ceea ce se 
potriveste clasei cu care lucrează. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste 
instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor 
sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia permite să o exprimăm 
este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
- https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
-  ,,Metode de testare in online” Mihaela Brut, 2005, Iași 
-  ,,Instruire Asistata de Calculator si Platforme Educationale On-Line” Dobrițoiu Maria Corbu 

Corina Guță Anca Urdea Gheorghe Bogdanffy Lorand, Editura Universitas, Petrosani, 2019 
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EVALUAREA ONLINE, O NOUĂ PROVOCARE DIDACTICĂ 

  
PROF. DINCA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” BRĂILA 
 
 Evaluarea este procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu elevii pe baza experienței lor 

educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de îmbunătățit și 
pentru a se asigura că nevoile de învățare ale elevilor sunt satisfăcute de conținutul cursului. Astfel, există 
două tipuri de bază de evaluări:  

 Evaluarea formativă, în cadrul unei lecții online și este folosită pentru a determina cât de bine 
învață un elev materialul. Aceasta este cea bună atunci când este continuă, consecventă și oferă feedback 
critic elevilor. 

 Evaluarea sumativă este uneori denumită test final și măsoară ceea ce elevul a învățat după 
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul profesorului susține obiectivele generale de 
învățare ale cursului. 

 Evaluările sunt mai mult decât note. Când sunt semnificative și bine construite, îi ajută pe elevi să se 
pregătească pentru succes provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice cunoștințele pentru a 
răspunde la întrebări, pentru a rezolva probleme și pentru a comunica informații. 

 Există o serie de practici pe care le putem utiliza pentru a evalua elevii cu atenție. Cea mai bună 
metodă va varia în funcție de nevoile și obiectivele de învățare. De exemplu, un test online va fi potrivirea 
ta perfectă dacă obiectivul profesorului este să măsoare rapid câștigurile de cunoștințe. Dar dacă doriți să 
testați abilitățile de interviu ale elevilor, este mai bine să folosiți o simulare de dialog. 

 Voi prezenta mai jos, câteva moduri de a evalua învățarea elevilor folosind tehnologia. Aceste 
metode online, vor susține cu siguranță instruirea, vor implica publicul și vor oferi profesorilor informații 
despre procesul de învățare al elevilor lor.  

 Testul online 
 Testul este un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când este asociat cu tehnologia, 

acesta este o modalitate excelentă de a angaja învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. Un beneficiu al testului 
este acela că este scurt și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi 
amestecate aleatoriu, astfel încât testul fiecărui elev este unic. 

 Testul online este ideal pentru măsurarea rezultatelor învățării la un public larg, deoarece fiecare elev 
susține același test, deci putem compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli sau comunități. 

 Un test online nerealizat poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o măsurare de bază 
a cunoștințelor existente ale unui student. De asemenea, putem încorpora un test de verificare a 
cunoștințelor într-un modul pentru a consolida conceptele predate în lecție sau putem efectua un test gradat 
final la sfârșitul unui capitol, pentru a evalua performanța generală a elevilor. Testele online pot fi create 
cu ușurință folosind un set de instrumente de autor eLearning, cum ar fi Kahoot, LearningApps, Quizizz, 
iSpring Suite . De exemplu, LearningApps include o varietate de instrumente de testare. Trebuie pur și 
simplu să alegem șabloanele adecvate pentru a pune împreună un test pentru elevii noștri rapid și ușor.  

 Întrebări deschise / Eseu 
 Întrebările deschise sau de tip eseu este una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativă. 

Îi determină pe elevi să-și exploreze gândurile, sentimentele și opiniile, testând în același timp înțelegerea 
generală a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajează gândirea critică și este cel mai potrivit pentru 
evaluarea învățării la nivel superior. Întrebările referitoare la eseuri necesită un timp mai lung pentru ca 
elevii să gândească, să organizeze și să compună răspunsurile lor. Spre deosebire de multe alte tipuri de 
întrebări, acestea nu pot fi punctate automat în cursurile online, astfel încât profesorii vor trebui să-și aleagă 
timp pentru a le examina unul câte unul. 

 Activități de tragere și plasare 
 Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arată capacitatea unui cursant de a lega informații 

și de a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Se pot încorpora atât imagini, cât și text într-
o activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este atât provocatoare, cât și 
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captivantă. Este esențial să utilizăm acest tip de evaluare atunci când dorim ca elevii noștri să poată aplica 
cunoștințele într-o situație din viața reală.  

 Activități de tip joc 
 Activitățile de tip joc transformă o serie de întrebări de testare într-un joc. De exemplu, un joc ar 

putea cere elevilor să răspundă la un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și să acorde puncte 
în funcție de numărul de răspunsuri corecte. 

 Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate distractive și nu „teste”, deci sunt în general un bun 
indicator al abilităților și cunoștințelor adevărate. 

 În plus, s-a demonstrat că îmbunătățesc învățarea prin promovarea dezvoltării abilităților non-
cognitive, cum ar fi disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea problemelor.  

 Quizlet și Kahoot sunt două aplicații populare pe care profesorii le pot folosi pentru a crea jocuri 
interactive de învățare cu ritm rapid. Quizlet permite crearea unui set de studii de flashcards online pentru 
învățarea termenilor și definițiilor, în timp ce cu Kahoot puteți crea teste captivante și puteți lăsa elevii să 
obțină puncte, răspunzând rapid și corect. Există, de asemenea, multe alte aplicații, cum ar fi GimKit, 
Formative și Plickers, care pot adăuga o experiență de joc în clasă. 

 Cu toate acestea, evaluările online sunt o parte critică a eLearning-ului, trebuie efectuate cu același 
nivel de grijă și rigoare ca acela pe care l-am pus în crearea conținutului nostru de învățare. Cu toate acestea, 
vestea bună este că nu trebuie să fii un geniu al programării pentru a construi evaluări online. Există multe 
instrumente software care ne permit să generăm sarcini atractive. Alegeți-vă modul de evaluare a învățării 
elevilor și un instrument conex pentru a vă alinia nevoile și rezultatele pe care doriți să le obțineți! 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞC.: DINESCU RAMONA-IOANA 

 G.P.P. „PUI DE LEI” PITESTI 
 
 Pe perioada carantinei, elevii şi profesorii sunt foarte afectaţi, dar în mod special, preşcolarii şi 

cadrele didactice din grădiniţe, pentru care activitatea online este o adevărată provocare. Totuşi, cadrele 
didactice încearcă să găsească diverse soluţii pentru a comunica cu părinţii şi cu copiii. Există multe 
platforme şi instrumente online cu care cadrele didactice pot lucra : Whatsapp, Facebook, Kinderpedia, 
Google Clasroom, Zoom, Skype şi cu care părinţii au fost nevoiţi să se acomodeze din mers. Încă există 
multe nelămuriri şi impedimente în utilizarea acestor instrumente, dar încercăm să învăţăm să ne adaptăm 
în acest sens. În activitatea de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative în 
grădiniţă, toate etapele sunt importante, iar evaluarea reprezintă punctul esenţial în desfăşurarea actului 
educaţional. Evaluarea reprezintă verificare, măsurare şi notare, iar în sistemul online devine dificilă, atunci 
când facem referire la preşcolaritate, deoarece prezenţa părinţilor este absolut necesară, iar timpul este 
adesea în defavoarea acestora. Astfel, metodele şi tehnicile de evaluare adesea utilizate în activităţile din 
grădiniţă sunt adaptate pentru sistemul online.  

 Evaluarea orală poate fi folosită cu succes, conversaţia fiind tehnica de bază în desfăşurarea 
activităţilor cu preşcolarii. Putem vorbi despre o evaluare orală desfăşurată în mediul online, atunci când 
lucrăm pe aplicaţiile de genul Zoom sau Skype. Se poate utiliza şi evaluarea scrisă, însă este destul de 
dificilă, având în vedere ritmul fiecărui copil şi timpul limitat fiecărei sesiuni Zoom.  

 Evaluarea orală este cea mai potrivită formă de evaluare, care poate fi aplicată în mediul online, la 
preşcolari. Suportul intuitiv este foarte important şi poate fi folosit în aplicaţia Zoom, prin share screen. De 
asemenea, prin intermediul share screen, cadrul didactic poate folosi şi completa fişe cu itemi lacunari, cu 
răspunsurile copiilor. Se pot folosi puzzle-uri şi chiar diverse desene, însă acest lucru presupune instalarea 
anumitor programe speciale, ceea ce implică timp şi deţinerea unor cunoştinţe din acest domeniu.  

Schimbările de orice fel afectează în general, adaptabilitatea fiind dificilă pentru oricine, mai ales 
atunci când vorbim despre copii. Trebuie să ne informăm în permanenţă, să căutăm soluţii, să comunicăm 
cu părinţii şi să dăm dovadă de multă răbdare şi înţelegere pentru a putea trece cu bine de această perioadă 
mai puţină plăcută.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cerbuşca, Pavel ,,Învăţământul general în mediul online: eficacitate şi eficienţă ”, Chişinău, 2020 
https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DINU MĂDĂLINA  

GRĂDINIȚA CU P.P. TUDOR VLADIMIRESCU, CRAIOVA, DOLJ 
 
Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, demers, care premergător acestei situații 

excepționale, rămânea în unele cazuri teoretic: cadre didactice alături de părinți, în beneficiul copiilor. 
Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea evaluarii în online au făcut ca atât 

educatorii, cât și părinții să treacă prin emoții. 
Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare este tot mai mult ințeleasă nu ca 

acțiune de control - sacțiune, limitata la verificare și notare, ci ca proces ce se întrepătrunde organic cu 
celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential – formativa, concretizată în a informa și 
a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în ansamblu“. Relaţiile funcţionale dintre 
acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele de instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale 
ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

 Educatorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Să enumerăm câteva: 

-Jigsawplanet.com este o aplicație foarte frumoasă în care poți transforma orice imagine într-un 
puzzle interactiv și cu nivel individualizat de aptitudine. 

-draw chat este o tablă interactive în care toți copiii pot desene online. 
– Google Classroom, este o platformă des utilizată, iar google – Meet video chat e inclus gratuit acum;  
- Kinderpedia este o soluție interactivă digitală și mobilă, care reunește grădinițe, profesori și părinți 

pe aceeași platformă. Kinderpedia a fost inspirată de nevoile reale ale educatorilor 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă! ( R. Ausubel, 1981) 

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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 METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 
 DOBĂ MONICA 

 G.P.N. STĂNILEȘTI 
 
 „Strategiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar” 
1. Organizarea spaţiului fizic al sălii de grupă pe zone/sectoare/arii 
 Libertatea pe care o lasă programa actuală cadrelor didactice în amenajarea mediului educaţional 

pentru desfăşurarea jocurilor şi a activităţilor alese, precum şi a activităţilor comune permite fiecărei 
educatoare să ţină seama de condiţiile particulare ale zonei, grădiniţei, spaţiului clasei, materialelor 
disponibile, intereselor copiilor etc. şi conduce la o varietate foarte mare de modele întâlnite în practică. 
Aşadar, la nivelul sistemului se regăsesc săli cu 2-3 astfel de spaţii amenajate (este situaţia cea mai des 
regăsită, cele mai frecvente spaţii amenajate fiind “Biblioteca”, “Arta” şi “Construcţii”), săli de grupă care 
nu au amenajat nici un astfel de spaţiu (situaţii izolate şi care se datorează spaţiului foarte redus al sălii de 
grupă sau multifuncţionalităţii ei), precum şi săli în care sectorizarea este multiplă (“Lumea poveştilor”, 
“Matematică”, “Ştiinţe”, “Jocuri de creaţie” – “Căsuţa păpuşilor”, “Construcţii”, “Micul actor”, 
“Muzică”…). 

 Diversitatea organizării zonelor pentru jocurile şi activităţile alese nu se găseşte numai în numărul 
acestora, ci şi în denumirile pe care le poartă. Astfel, pentru domeniul “Educarea limbajului” zona de joc 
se numeşte de cele mai multe ori “Biblioteca”, dar şi “Lumea literelor”, “Lumea poveştilor”, “Basme 
clasice”. Pentru domeniul matematic întâlnim fie “Matematica”, „Manipulative”, “Colţul numerelor” sau 
“Prietenul meu calculatorul”, iar pentru cel al ştiinţelor regăsim: “Ştiinţe ale naturii”, “Căsuţa animalelor” 
etc.  

 În cazul spaţiului pentru jocurile de creaţie ale copiilor, jocurile cu rol, el se cheamă de obicei “Căsuţa 
păpuşilor”, dar şi “Bucătăria” sau “Casa mea”. 

 Există grupe preşcolare unde sunt amenajate spaţii originale, ca de pildă: “Şah”, “Pompierii”, 
“Timpul”. 

 Există însă şi săli de grupă (foarte puţine la număr) unde nu numai că nu sunt organizate aceste spaţii, 
care au fost gândite pentru a încuraja jocurile şi activităţile libere ale copiilor, dar sala este amenajată cu 
măsuţe aşezate pe rânduri, asemenea băncilor din clasele primare. 

 Desfăşurarea activităţilor alese, a jocurilor şi a altor activităţi cu copiii folosind 
sectoarele/ariile/zonele din sala de clasă, este resimţită ca o schimbare importantă, utilă pentru copii. În 
acest context, faptul că li se oferă copiilor o mai mare libertate este apreciat în mod deosebit de cadrele 
didactice, dar, pe de altă parte, le determină să declare că acest lucru este foarte solicitant pentru educatoare, 
în principal datorită necesităţii unei cantităţi importante de material didactic şi a unei atenţii distributive 
deosebite pe care trebuie să o acorde copiilor o singură persoană. 

 O altă problemă ridicată de câteva dintre cadrele didactice intervievate a fost şi aceea că “se lucrează 
prea mult pe arii de stimulare şi nu se realizează o pregătire pentru şcoală în acest fel”. Însă, această părere 
ne conduce la ideea că programa preşcolară a fost eronat desluşită şi aplicată de cadrele didactice respective 
şi că acestea nu au înţeles că obiectivele programei pot fi îndeplinite atât în cadrul activităţilor comune, cât 
şi în cadrul activităţilor alese. 2. Ergonomia derulării activităţilor didactice 

În urma observărilor la grupă realizate, se poate afirma că cele mai multe dintre activităţile cu copiii 
preşcolari au fost preponderent statice şi s-au desfăşurat în interiorul spaţiului de învăţare. 

Activităţile dinamice se regăsesc în mai puţin de un sfert din situaţiile observate, iar cele desfăşurate 
în afara spaţiului clasei sunt şi mai puţine. În majoritatea cazurilor, copiii nu desfăşoară activităţi în afara 
sălii de grupă, iar majoritatea momentelor dinamice sunt cele din “pauze” – acordate copiilor de la program 
normal, pe care aceştia aleg să şi le petreacă în curtea grădiniţei, sau momentul înviorării petrecut pe holul 
grădiniţei. 

Semnificativă este atmosfera surprinsă de unii observatori: “Nu este încurajată atmosfera de joc; ea 
este similară cu cea din clasa I”. 

Sunt şi cadre didactice (un sfert din cele asistate) care reuşesc să imprime un echilibru tipurilor de 
activităţi proiectate şi derulate în sala de grupă. 
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Credem că acest lucru este un semnal de alarmă pentru noi toţi şi, totodată, mobilul pentru stabilirea 
unor ţinte, în plan profesional, de îmbunătăţire sau revizuire a activităţii cu copiii, în aşa fel încât să 
asigurăm echilibrul între activităţile statice şi cele dinamice (atât în cursul unei zile cât şi în timpul unei 
săptămâni) şi să acordăm atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copilului de vârstă preşcolară. 

3. Forme de organizare a grupelor preşcolare 
Formele de organizare a activităţii sunt corelate cu tipurile de activităţi derulate cu copiii preşcolari. 

Astfel: 
- la activităţile şi jocurile libere sau la activitatea pe zone/sectoare/arii de stimulare predomină lucru 

în grupuri mici sau individual, iar grupul mare se reuneşte doar pentru aprecierea produselor activităţii; 
- la activităţile obligatorii, comune se lucrează de cele mai multe ori cu tot grupul, dar uneori această 

formă se combină cu rezolvarea unor sarcini individual, în scris (prin fişe de lucru) sau oral; evaluarea 
muncii în cazul activităţilor comune, obligatorii se face cu întregul grup sau individual. Folosirea dominantă 
a activităţii cu grupul extins este justificată de educatoare prin cuprinderea unui volum mai mare de lucru. 

- activitatea opţională se derulează predominant în grupuri mici; 
Observaţiile realizate pe baza asistenţelor la activităţi cuprind şi următoarele idei: 
- lucrul în perechi este foarte rar folosit în grupele preşcolare; 
- activităţile în grupuri mici sunt o permanenţă în cazul activităţilor liber alese, când copiii lucrează 

pe sectoare/arii de stimulare, iar grupurile se constituie pe baza opţiunii copiilor; 
- lucrul pe grupuri mici pune şi mai mult problema resurselor materiale, drept pentru care cadrele 

didactice din mediul rural nu pot utiliza des aceste forme de organizare. 

1054



 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII INIŢIALE LA PREŞCOLARI 
 

 PROF. DOBINDA LENUTA GPP FAGET, JUD. TIMIS 
 PROF. MARCU ILEANA GPN TEMEREŞTI, JUD. TIMIŞ 

 
 În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

 - evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă;  

 - evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei;  
 - evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele obţinute de copii.  
 Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de anumite intenţii. Acestea 

transced datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. 

 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 
probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale, probele de evaluare iniţială 
au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar şi comportamentele urmărite au fost 
stabilite pe domenii de dezvoltare. Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului 
instructiv educativ din grădiniţă fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil 
în parte şi ale grupei în ansamblu. 

 Privite din punct de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 
• culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activităţii desfăşurate 
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor aă se elaboreze un 

program de recuperare cu întreaga grupă, pe grupe mici şau individual. 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 
• îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele pri repetare şi întărirea pozitivă pe care 

eveluarea o determină, să le integreze în sisteme 
• să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
• îi susţine interesul pentru cunoaştere, stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
• contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
• contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia. 
 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale 

este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor.Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele:  

 - metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului;  

 - metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 
copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut;  

 - metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în 
evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 
angajării într-o activitate oarecare;  

 - metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi 
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utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de 
valorizare a muncii individuale.  

 Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) 
pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia progresele realizate de ei într-
o unitate mai mare de timp."Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a performanţelor 
preşcolare pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) 
care descoperă o arie de conţinut. 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, DOBOȘ MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA RACHITENI, JUDEȚUL IAȘI 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul 
de predare-învățare-evaluare în general? 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este în diferite scenarii. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada 
dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare, verificare și notare, a redevenit în 
atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Mulți dintre noi ne-am mutat activitatea în 
mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Chiar și în această perioadă la școală sunӑ clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că acum, profesorii 
se adunӑ în fața calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑ se conecteze on-line. 

 Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisă. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us 
pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 
didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ 
îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permit elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

 Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

 Pentru disciplina Dezvoltare personală, platforma Adservio oferă posibilitatea postării de materiale 
vizuale/grafice adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale care pot fi realizate 
acasă, cu minimum de resurse materiale feedback-uri pentru teme sau proiecte (transmise către toți elevii 
sau către anumiți elevi, în mod individual; de asemenea către părinți). 

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) cȃteva 
recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 
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→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

  
 PROF. INV. PRESCOLAR DOBRE ANCA 

 GRADINITA PODISU, JUDETUL IASI  
 
 Educatia este o actiune specific umana, constienta, deliberata, ce vizeaza atingerea unor scopuri si 

care necesita, pe langa toate celelalte componente studiate, inca un element esential – evaluarea – menita 
sa ofere un feed-back asupra rezultatelor obtinute si a calitatii procesului care le-a generat  

 „Evaluarea este mai mult decat o operatie sau o tehnica, fiind o actiune complexa, un ansamblu de 
operatii mintale si actionale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune ca precizeaza: 

*continuturile si obiectivele ce trebuie evaluate; 
*in ce scop si in ce perspectiva se evalueaza (perspectiva deciziei de evaluat); 
*cand se evalueaza (la inceputul invatarii, pe parcursul sau la sfarsitul acesteia); 
*cum se evalueaza; 
*in ce mod se prelucreaza datele si cum sunt valorizate informatiile; 
*pe baza caror criterii se apreciaza.” 
 Analizati rolul si importanta evaluarii prin interpretarea definitiei de mai sus, avand in vedere ca 

„evaluarea presupune o activitate sistematica si operatorie pornind de la mai multe intrebari cheie: (Alalin 
Kerlan, in I.T. Radu, 10) 

*pentru ce se face? (functiile) 
*in raport cu ce? (criteriile) 
*pentru cine? (destinatarii feed-back-ului) 
*ce se evalueaza? (continuturile) 
*cum se evalueaza? (instrumentele si procedurile de evaluare)” 
Astazi, prin platformele și aplicațiile disponibile online, avem posibilitatea utilizarii diverselor 

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, putem imbina pedagogia cu tehnologia, dar sa nu uitam ca prioritara 
este pedagogia apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document  

electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Din experiența mea, am constatat că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu 
pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu.  

Cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Evaluarea este o actiune complexa integrata in procesul de invatamant intr-un mod logic, firesc, ea 
secondand permanent proiectarea si realizarea activitatii instructiv-educationale. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Prin feed-back-ul pe care il ofera, evaluarea incheie ciclul actiunilor didactice, asigurand o 
functionare eficienta ca intr-un sistem cibernetic dotat cu mecanisme de reglare si autoreglare. 

Evaluarea include trei operatii: masurarea, aprecierea si decizia, care prin specificul lor imprima 
evaluarii multiple functii: de diagnoza, de prognoza, de selectie, de certificare, motivationala, de consiliere, 
s.a. 

Pentru evaluarea performantelor scolare profesorii pot folosi diverse forme de evaluare, precum si un 
repertoriu bogat de metode si tehnici de verificare. Indiferent de metoda aleasa, evaluarea presupune 
intotdeauna utilizarea unor itemi variati ce trebuie adaptati obiectivelor urmarite. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DOBRICA IUSTINICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CALMAȚUIU 

COM. CALMAȚUIU, JUDEȚUL TELEORMAN 
 
Încep cu un citat dintr-un articol: ,,Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, 

evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece 
comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. 
Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere’’. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic.  

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.  

Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am folosit platforma Zoom pentru livrarea conținut și 
organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a mai multor 
participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală 
este Google Classroom, dar și Microsoft Team.  

După primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti.  

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line.  
Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 

on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. 

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Trebuie să 
fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii 
specifice sistemului. 

După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță.  

Închei cu un alt citat: Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
DOBRIȘAN VIORICA DANIELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6  
BUZĂU 

 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, 
etc. 

Forme de evaluare : 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare, în momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să 

avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 

 Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, DODIŞ FELICIA 

LICEUL TEORETIC BĂNEASA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţare, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe acestă temă. Evaluarea şcolară este astăzi percepută ca finnd integrată în procesul de învăţare, 
având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activităţii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context cotidian. Evaluarea 
modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la conceptual de 
evaluare atât a rezultatelor învăţării, dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică trecerea de la o 
pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei de a deveni. 

Începând cu 11 martie 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ia decizia de a suspenda cursurile faţă-
în-faţă, cadrele didactice reorientându-se către practice noi de comunicare şi cooperare prin care să asigure 
continuitatea învăţării. 

Evaluarea joacă un rol important în procesal de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi cea formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor. În ciuda utilizării 
răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost 
limitată. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea faţă-în-faţă. Principala 
utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. 
Evaluarea online se poate realiza prin:  

- exerciţii cu răspunsuri scurte; 
- întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri; 
- teme scrise; 
- participarea la discuţii online; 
- eseuri; 
- portofolii, etc. 
Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuşi să explorăm. 
Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnologiei prin intermediul reţelelor de socializare în 

sarcini şi evaluare au alegeri aproape nelimitate: Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, 
Wordwall, Prezi etc. 

Prin platforme şi aplicaţii disponibile, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare şi evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăţi pedagogia 
folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia! 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoş, C., Teoria şi metodologia predării, Editura Polirom, Iaşi, 2010 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluării privind ameliorarea procesului didactic, Editura 

ArsAcademica, 2010 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Braşov, 2011 
• https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

educativ1.pdf 
• https://www.didactic.ro 

1063

https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-educativ1.pdf


 
 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: DOGARU LIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HIDIȘELU DE SUS  
 
 Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 
deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 
profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 
tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, 
o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „ peste noapte” a 
pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al 
conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul 
e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.Se spune că cel mai bun 
instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

 Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
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cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate.  

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați crea 
 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer  
 Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVATAMATUL ONLINE 

 
PROF. DOMOCOŞ ECATERINA 

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC”NICOLAE BOLCAȘ”, BEIUȘ, BIHOR 
 
Evoluţia umanităţii a fost strâns legată de dezvoltarea matematicii. Matematica nu se rezumă doar la 

studiul numerelor şi al relaţiilor dintre acestea, ci este un domeniu de creaţie, bazat pe gândire logică și 
inovatoare.Prin specificul său, disciplina Matematică este esențială în formarea și dezvoltarea 
competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și constituie un fundament solid pentru 
argumentare, dezvoltare de raționament logic, spirit și gândire critică, analizare, interpretare și rezolvare de 
probleme. 

Având ȋn vedere contextul de tranziţie actual al ȋnvăţămâtului românesc și nu numai, consider că 
trebuie acordată o atenţie sporită evaluării.Evaluarea trebuie să fie atractivă. 

Evaluarea formativă este evaluare pentru învățare, care îi indică elevului unde se află și îl ghidează 
către dobândirea competențelor, iar profesorului îi arată cum îl poate sprijini pe elev pentru atingerea 
obiectivelor de învățare personalizate. 

Idei de evaluare 
• Teste scurte: asigură înțelegerea conceptelor din lecție, elevul primește feedback imediat dacă sunt 

corectate automat, ideal să fie folosite fără o miză importantă (de exemplu note).  
• Activităţi de reflecţie scurte: asigură înțelegerea și reținerea conținutului (rezolvări de probleme etc.) și 

gândirea critic, previn plagiatul de idei și rezolvări, oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul 
• Activităţi de feedback scurte:ȋn cazul unui proiect este indicat realizarea unui feedback la fiecare etapă  
• Materiale video interactive:se pot crea materiale video interactive cu Edpuzzle sau Nearpod în care:elevii 

pun pauză, interacționează cu conținutul, răspund la întrebări, elevii au acces la jocuri și simulări cu răspunsuri 
imediate. 

Exemple 
• Scrie 2-3 minute, 2-3 propoziții despre ce ai învățat din video-ul urmărit;Scrie un aspect pe care nu l-ai 

înțeles încă din materialul studiat;Scrie 3 lucruri pe care le-ai învățat, 2 întrebări la care nu ai primit răspuns și 1 lucru 
pe care nu l-ai înțeles;Desenează ce ai înțeles din materialul studiat;Scrie un cuvânt despre subiectul lecției de azi. 
(la finalul lecției);Crează harta conceptuală a lecției de azi. 

Evaluarea sumativă este o formă de evaluare a învățării, care se finalizează de obicei cu o notă. 
Creată de profesor încă din etapa de planificare, având obiectivele de învățare și competențele în minte, 
evaluarea sumativă verifică atât ceea ce înțelege și cunoaște elevul, dar mai ales ceea ce știe să facă și cum 
reușește să aplice ceea ce a învățat .Dacă evaluările formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoaște 
progresul și nevoile de intervenție ale elevilor săi înainte de a ajunge la evaluarea sumativă. 

Idei pentru testul online 
• Ȋn formularea itemului lungimea textului trebuie adecvată cu vârsta elevilor și păstrat ce este esențial; Ȋn 

cazul unui examen mai complex, întrebările se grupează în funcție de conținut;Din întrebări și răspunsuri trebuie 
eliminate ambiguitățile;Se folosesc tipuri diferite de întrebări;Se evită negațiile în întrebări sau afirmații;Se evită 
utilizarea frecventă a întrebărilor Adevărat-Fals, Da-Nu deoarece elevul are 50% șanse să ghicească 
răspunsul;Evaluarea se testează din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 

Metode combinate de evaluare  
Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu 

cea sumativă pot fi:Portofoliul digital al elevului (foto, video, text);Documentarea foto / video a unui 
proiect;Realizarea unei colecții de texte / articole / bloguri; Turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor și 
a muncii în echipă ;Auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online.  

Ȋn present lucrez cu clasele de elevi atât sincron cât și asincron fofosind platforma Google Classroom. 
  

1066



BIBLIOGRAFIE: 
1.Suport de curs.„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, Proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
2 Suport de curs„Intensiv de educație digitală pentru învățători” 
3.Ghid de bune practici Resurse Educaționale Deschise(RED)Licențiat sub Creative Commons 

Attribution 4.0 International License. 
4.http://educatiacontinua.edu.ro/ 

1067



 
 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. DONCIU FLORINA  

 LICEUL TEHNOLOGIC„DANUBIUS” CORABIA, OLT 
 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea sumativă se 
realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are 
funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. 
Ca profesor de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică 
în unele cazuri la limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă 
ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor 
sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de 
bacalaureat etc., sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a 
informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
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pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie (opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and 
against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, 
la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre 
subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit această metodă la clasa a IX-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre tradiţii si obiceiuri de 
Halloween. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ON-LINE 

 
 PROF. DORNEAN SILVIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BĂLUŞENI 

  
 În această perioadă care provoacă disconfort și aduce angoasă în sufletele noastre, am avut timp să 

reflectăm la faptul că cerințele în materie de competențe s-au schimbat, că tot mai multe locuri de muncă 
fac obiectul automatizării, tehnologiile joacă un rol tot mai important în toate domeniile de activitate, iar 
competențele antreprenoriale, sociale și civice devin din ce în ce mai relevante în vederea asigurării 
rezilienței și capacității de adaptare la schimbări. Capacități precum soluționarea problemelor, gândirea 
critică, capacitatea de a coopera, creativitatea, gândirea computațională sau autoreglarea, sunt esențiale 
pentru cei care au o carieră didactică. 

 Îmbunătățirea sprijinului acordat personalului din învățământ pentru îndeplinirea sarcinilor care le 
revin și îmbunătățirea educației lor, pentru actualizarea și validarea metodelor și instrumentelor de evaluare 
și pentru introducerea unor forme noi și inovatoare de predare și învățare sunt mai necesare. 

 Cadrul de referință stabilește opt competențe-cheie: competențe de alfabetizare; competențe 
multilingvistice;competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; competențe digitale; 
competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; competențe cetățenești; competențe antreprenoriale; 
competențe de sensibilizare și expresie culturală. 

 Astfel, profesorul de limba și literatura română poate utiliza tehnologiile digitale pentru a-și 
desfășura activitatea online, pentru colaborarea cu elevii și părinții acestora, precum și pentru a-și manifesta 
creativitatea în vederea realizării obiectivelor. Concis, are capacitatea de a utiliza, accesa, filtra, evalua, 
crea, programa și împărtăși conținuturi digitale. Nu trebuie să omitem faptul că utilizarea de tehnologii și 
conținuturi digitale necesită o atitudine reflexivă și critică, dar care manifestă în același timp curiozitate, 
este deschisă și orientată spre viitor. 

 Pentru derularea activităților cu elevii, pentru gestionarea clasei și a activităților de învățare, pentru 
comunicare și colaborare cu elevii se pot folosi diferite platforme digitale: Google Classroom, Microsoft 
Teams, Edmodo, Moodle, Easyclass, Wand etc. Există platforme cu resurse pentru toți profesorii interesați 
să-și dezvolte competențele digitale și să susțină activități de învățare: Digitaliada, iTeach, LearningPark, 
Livresq, MyKoolio etc. 

 Să nu uităm de manualele digitale care sunt la îndemâna cadrelor didactice și elevilor care dispun de 
internet. Accesibile profesorilor care au internet sunt și diverse instrumente digitale: Microsoft Powerpoint, 
Edpuzzle, Bubbl.us, Voki, Google slides, Openboard etc. și instrumente pentru comunicare: Google Meet, 
Zoom, YouTube etc. 

 Soluții există, doar trebuie să dai dovadă de determinare și, de ce nu, de dorinţa de a combina într-o 
manieră atractivă alternativele prezentate mai sus. Creând un canal YouTube, poți transmite conținut video 
online.  

Exemplu: 
Pas1:realizezi materialul didactic în Powerpoint ; 
Pas 2: înregistrezi lecția cu OpenBoard (este un software de predare multiplă platformă open source 

pentru tablă interactivă, conceput în principal pentru utilizare în școli și universități); 
Pas3: încarci materialul pe YouTube și obții un link; 
Pas 4: transmiți link-ul elevilor. 
O resursă educațională utilă pentru profesorii de orice specialitatea este și Wordwall, o platformă pe 

care se pot alcătui exerciții foarte atractive pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial, oferind 
profesorului posibilitatea de a vedea rezultatele fiecărui elev. Oferim câteva exemple de exerciții întocmite 
pentru obiectul limba și literatura română, ciclul gimnazial: 

 complementul circumstanțial de loc și propoziția CL: wordwall.net/play/888/162/630 și 
wordwall.net/play/888/303/555; 

 formele clitice ale pronumelui personal: wordwall.net/play/885/763/385; 
 pronumele personal de politețe: wordwall.net/play/884/865/475 și wordwall.net/play/858/272/378; 
 folosirea formulelor reverențioase: wordwall.net/play/885/623/620; 
 cazurile pronumelui personal: wordwall.net/play/885/275/161; 
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 pronumele reflexiv: wordwall.net/play/929/461/529; 
 ordinea cronologica a întâmplărilor în basmul „Zâna Munților”: wordwall.net/play/951/711/575; 
 basmul: wordwall.net/play/952/469/672; 
 funcțiile sintactice ale pronumelor personale: wordwall.net/play/924/394/243; 
 formele proprii ale pronumelui reflexiv: wordwall.net/play/929/461/848; 
Learningapps este o altă aplicație utilă pentru profesori, dându-le posibilitatea acestora să observe 

dacă elevii au realizat sarcinile oferite: 
 vocabular și fonetică pentru clasa a VIII-a (în urma vizionării lecției din cadrul școlii online oferite 

de TVR2 în colaborare cu MEC): learningapps.org/display?v=p473zsaq220; 
 cursa adjectivelor: learningapps.org/9318561; 
 gradele de comparație ale adjectivului: learningapps.org/display?v=pkv6myiqk20; 
 pronumele reflexiv: learningapps.org/watch?v=p87tzu6h520; 
În concluzie, profesorul actual poate și trebuie să devină un profesor digital care să sprijine 

dezvoltarea competențelor-cheie, acordând o atenție specială în ceea ce privește sporirea conștientizării de 
către toți elevii și colegii a importanței dobândirii de competențe-cheie și a legăturii acestora cu societatea. 
În contextul actual, creșterea și îmbunătățirea nivelului de competențe digitale în toate stadiile procesului 
de educație și formare, la nivelul tuturor segmentelor populației se dovedește a fi nu un moft sau un vis, ci 
o necesitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE: 
 eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2018:189:TOC 
 digital.educred.ro/#h.7lakq2ml64vq 
 digitaledu.ro 
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INVATAMANTUL PRESCOLAR IN ONLINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR DOROBAT DANIELA 

SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL SADOVEANU” BACAU 
 
Inchiderea gradinitelor inseamna mult timp liber pentru copii, timp paretcut in casa cu membrii 

familiei.  
In mediul on line se pot desfasura o serie de activitati propuse de cadrelele didactice, activitati ce au 

in vedere educatia formala. Mereu s-a avut in vedere si educatia informala si cea nonformala.  
Daca pana acum educatia formala a ocupat mai mult din timpul de studiu a unui copil, a venit randul 

educatiei informale si non-formale sa se ocupe de acest lucru, sa prezinte copiilor informatii, notiuni sub o 
alta forma si in alt spatiu dedicate invatarii. 

Iata ce activitati poti propune copilului in mediu on line: 
1. Vizite virtuale la muzee celebre din lume (muzeul Louvre, Capela Sixtina, muzeul Dali). Proiectul goohle 

art ofera acces la opera de arta din peste 60 de muzee din lume.  
Muzee romanesti care ofera tururi virtuale sunt: Muzeul National de Istorie a Romaniei, Muzeul Municipal 

Bucuresti, Muzeul Antipa, Muzeul Bancii Nationale Ramane, Muzeul Unirii Alba Iulia 
2. Telescoala, emisiune realizata de Televiziune romana in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, 

emisiune ce furnizeaza tematica, ordinea lectiilor, iar profesorii sustin cursuri. Aceste lectii pot fi urmarite si pe 
internet pe canalul de Youtube, pe site-ul Televiziunii romane. 

3. Site-ul dedicate copiilor de catre NASA, copiii pot afla o multime de lucruri despre activitatea organizatiei, 
pot despoperii detalii despre misiuni de explorare a spatiului cosmic, pot descarca fise si carti on line, pot descoperi 
multe activitati si jocuri on line. 

4. Site-ul National Geographic pentru copii, acesta ofera o multime de material adaptate copiilor singurul 
inconvenient fiind Acela ca toata preze4ntarea edte in limba engleza. 

5. Lectii de istoroe oferite de BBC, acestea sunt tot in limba engleza. 
6. Experimente si explicatii stiintifice pentru copii oferite de Exploratorium.edu, site in limba engleza. 
Predarea online are trei principii: lasa copiii sa faca cea mai mare parte a muncii, inrctivitatea este sufletul 

predarii online, incurajeaza prezenta autentica.  
Prezenta autentica se refera la: 
• prezenta sociala a copiilor, adica la exprimarea emotiilor; 
• prezenta cognitive, felul in care acestia contribuie ciu idei si informatii legate de material predata; 
• prezenta legata de continutul invatarii, este incurajata atuci cand cadrul didactic si copiii confirma 

intelegerea informatiilor, raspund si formuleaza intrebari, incurajeaza participarea la discutie a altor copii, aduc 
informatii noi. 

Sunt doua tipuri de lectii oline, live si inregistrate.  
Cele inregistrate sunt mai eficinte deoarece ofera la inceput o harta a continutului ce va fi prezentat, 

material este impartita in segmente scurte, include material vizuale care sprijina intelegerea notiunilor. 
Activitatile live pot fi folosite cu success pentru a incuraja interactiunea cu colegii. Copiii au acces la 

material si dupa incheierea activitatii online si in cadrul acestor activitati pot participa si invitati (autori, 
profesori, elevi etc.) 

Predarea online are atat puncte forte, cat si puncte slabe, ca oricare din pedagogiile cunoscute. 
 
 

BIBLIOGRAFIE:  
Cucoș, Constantin – „Pedagogie” ediția a II a revizuită și adăugită 
Curriculum pentru educatie timpurie 
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TEHNOLOGII PEDAGOGICE INOVATOARE ȘI TIPURILE ACESTORA 

 
PROF. ÎNV PRIMAR DRĂGOI HANTEA SORIN 

COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN VELOVAN”, CRAIOVA 
DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCAEȘTI  

 
Din punct de vedere etimologic cuvântul tehnologie provine din cuvintele grecești technë (artă, 

meșteșug, știință) și logos (concept, predare).  
Tehnologia pedagogică presupune „proiectarea strict științifică și reproducerea exactă a proceselor 

pedagogice care garantează succesul” V. P. Bespalk. Semnele care determină specificul tehnologiei 
pedagogice sunt garanția succesului, adică realizarea obiectivului, proiectarea științifică, exactitatea 
reproducerii procesului pedagogic proiectat. 

Problema dezvoltării tehnologice a procesului pedagogic devine din ce în ce mai relevantă în legătură 
cu necesitatea creșterii eficienței acestuia. 

Tehnologia poate fi reprezentată ca un proces de interacțiune mai mult sau mai puțin rigid programat 
între profesor și elevi, garantând atingerea scopului. Tehnologia este înțeleasă ca un algoritm în formare, 
ca un program specific al procesului de învățare, a cărui aplicare duce la atingerea scopului - formarea 
anumitor calități de personalitate, abilități cognitive, moduri de gândire. 

Trebuie menționat că tehnologia pedagogică nu este o didactică sau o tehnică privată, precum un 
sistem didactic-metodic, este concretă și aplicabilă oricărui subiect.  

Caracteristicile importante ale tehnologiei educaționale sunt: 
Stabilirea diagnosticului, a obiectivelor sau competențelor urmărite, eficacitatea - adică realizarea 

garantată a obiectivelor sau competențelor urmărite și asigurarea eficacității procesului de instruire; 
Rentabilitate - căutarea unei rezerve de timp de studiu, optimizarea activității pedagogice, realizarea 

rezultatelor maxime posibile pentru perioade de timp mai comprimate; 
Algoritmizabilitate, proiectabilitate, integritate - capacitatea de a aplica tehnologia descrisă la 

profesori diferiți cu diferite grupuri de elevi în anumite condiții; 
Adaptabilitate - capacitatea de a efectua o comunicare operațională, orientată în mod constant către 

obiectivele, competențele clar definite; 
Vizualizare - utilizarea unei varietăți de tehnologii informatice audiovizuale și electronice, precum și 

dezvoltarea și utilizarea instrumentelor didactice originale. 
Nucleul oricărei tehnologii este metodologia, dar metodele tradiționale sunt slab bazate pe 

diagnosticul oportunităților reale de învățare ale elevilor, nu țin cont de gradul de influență a diferitor factori 
asupra rezultatelor învățării. Ei nu iau în considerare utilizarea diverselor instrumente de formare, nu iau în 
considerare necesitatea de a optimiza procesele de interacțiune ale tuturor componentelor și participanților 
la formare. Dimpotrivă, tehnologiile pedagogice includ diagnostice, metode adresate special și mijloace de 
intensificare a antrenamentului. Metodologia este axată pe profesor, tehnologia se concentrează pe 
interacțiunea profesorului cu elevul, prezice rezultatul, optimizează munca. Atât tehnica, cât și diagnosticul 
sunt practic orientate și algoritmizate. 

Potrivit M.I. Makhmutov, criteriile de selecție a tehnologiei de predare sunt: orientarea către țintă, 
luând în considerare specificul conținutului, individualizarea și diferențierea instruirii, dorința profesorului 
de a implementa tehnologia, rentabilitatea acesteia, anticiparea în plan teoretic a gradului de eficiență 
practică. Criteriile selectate au o natură didactică generală și sunt aplicabile atunci când alegem în orice tip 
de instituție de învățământ, însă tehnologiile educaționale dobândesc o anumită specificitate în funcție de 
tipul instituției de învățământ în care sunt implementate, precum și de particularitățile de vârstă ale 
educabililor. 

Știința și practica pedagogică au acumulat un fond vizibil al diferitelor tehnologii pedagogice: 
modulare, contextuale, cu probleme, computer, învățare concentrată etc. Toate acestea sunt caracterizate 
prin obiective specifice, focalizare, o combinație dominantă de forme, metode și mijloace de formare și 
educare, sistem de evaluare și control. Eficiența acestor tehnologii este determinată de conținutul 
materialului studiat, de nivelul de pregătire al elevilor și al profesorului, dar și de alți factori. 
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În contextul reformelor educaționale contemporane, activitatea inovatoare care vizează introducerea 
diverselor inovații pedagogice a dobândit o semnificație specială în cadrul procesului de învățământ. S-au 
avut în vedere toate aspectele procesului didactic în ansamblul său: formele organizării, conținutul și 
tehnologia de instruire, activitatea educativă și cognitivă. 

Tehnologiile de învățare inovatoare includ: tehnologii de învățare interactivă, tehnologie de învățare 
bazată pe proiect și tehnologie computerizată. 

Tehnologii de învățare interactivă 
În teoria psihologică a învățării, învățarea interactivă se bazează pe psihologia relațiilor umane. 

Tehnologiile de învățare interactivă sunt considerate ca modalități de asimilare a cunoștințelor, formând 
abilități în procesul relațiilor și interacțiunilor dintre profesor și elev ca subiecți ai propriei formări. Esența 
lor constă în faptul că se bazează nu numai pe procesele de percepție, memorie, atenție, ci, în primul rând, 
pe gândirea creativă, productivă, comportamentul, comunicarea. În același timp, procesul de învățare este 
organizat astfel încât elevii să învețe să comunice, să interacționeze între ei și cu ceilalți oameni, să învețe 
să gândească critic, să rezolve probleme complexe pe baza analizei situațiilor de producție, a sarcinilor 
profesionale situaționale și a informațiilor relevante. 

Tehnologii de învățare a proiectelor 
Acest tip de tehnologie este considerată un model flexibil pentru organizarea procesului educațional 

într-o școală axată pe autorealizarea creatoare a personalității elevului prin dezvoltarea abilităților sale 
intelectuale și fizice, a calităților puternice și a abilităților creative în procesul de autoformare. 

Tehnologia de formare a proiectelor contribuie la crearea condițiilor pedagogice pentru dezvoltarea 
abilităților creative și a trăsăturilor de personalitate ale unui student, de care are nevoie pentru activitate 
creativă, indiferent de viitoarea profesie specifică. 

Tehnologii informatice 
Tehnologiile de învățare asistate de computer sunt procesele de colectare, prelucrare, stocare și 

transmitere a informațiilor către un elev cu ajutorul computerului. 
Având în vedere contextul actual, multe instituții de învățământ dezvoltă și utilizează atât produse 

software educaționale individuale, cât și sisteme de învățare automatizate pentru diverse discipline. Acestea 
din urmă includ un set de materiale didactice (demonstrative, teoretice, practice, supraveghere), programe 
de calculator care controlează procesul de învățare. 

Performanța crescută a computerelor personale a făcut posibilă utilizarea pe scară largă a 
tehnologiilor multimedia. Este deja dificil să ne imaginăm procesul instructiv-educativ fără aceste 
tehnologii, care permit extinderea sferei de impact în procesul educațional. 

Utilizarea tehnologiei computerizate în sistemul de învățământ vine ca un răspuns la problematica 
lumii contemporane, conturată de ritmul accelerant al schimbărilor care aduc în fața educației și a procesului 
de învățământ în ansamblul său provocări imposibil de anticipat, uneori.  

Dezvoltarea personalității elevului trebuie realizată având în vedere schimbările actuale și de 
perspectivă cu accent pe cele opt domenii de competențe cheie prevăzute în art. 68 din Legea Educației 
naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare: 

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; 
b) competenţe de comunicare în limbi străine; 
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; 
e) competenţe sociale şi civice; 
f) competenţe antreprenoriale; 
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 
h) competenţa de a învăţa să înveţi. 
A învăţa să înveţi este una din competențele cheie esențiale în societatea de astăzi, care este o societate 

bazată pe cunoaştere și totodată aflată într-un ritm accelerant al schimbării, ceea ce aduce elevul în postura 
de actor social în care trebuie să învețe a învăța, a se adapta schimbărilor prezente și de perspectivă. 

Competenţa a învăţa să înveţi reprezintă abilitatea de a se implica şi de a persevera în învăţare, de a 
organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în grup. Aceasta 
include conştientizarea propriilor cunoștințe, capacități și comportamente de care elevul dispune și pe care 
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totodată pe poate antrena în noile situații de învățare pentru rezolvarea sarcinilor primite și în același timp 
extinderea sferei de dezvoltare a propriilor competențe, prin autoformare. 

 Societatea informațională modernă provoacă toate tipurile de instituții de învățământ pentru a pregăti 
absolvenții să fie capabili să se adapteze flexibil la schimbare, dobândind în mod independent cunoștințele 
necesare, aplicându-le cu îndemânare în practică pentru a rezolva o varietate de probleme emergente, astfel 
încât să gândească independent în mod critic, să poată vedea problemele care apar în realitate și să caute 
modalități de a le rezolva rațional folosind tehnologii moderne. 

Ce condiții sunt necesare pentru asta? În primul rând, posibilitatea implicării fiecărui elev într-un 
proces cognitiv activ. Mai mult, nu este procesul de stăpânire pasivă a cunoștințelor, ci activitatea cognitivă 
activă a fiecărui elev, aplicarea lor practică a acestor cunoștințe și o înțelegere clară a locului în care, cum 
și în ce scopuri pot fi aplicate aceste cunoștințe, aceasta este o oportunitate de a lucra împreună, în cooperare 
în rezolvarea diverselor probleme. 

Inovațiile pedagogice pot fi realizate atât în detrimentul resurselor proprii ale sistemului educațional 
(cale de dezvoltare intensivă), cât și prin atragerea de capacități suplimentare (investiții) - mijloace noi, 
echipamente, tehnologii, investiții de capital etc. (cale de dezvoltare extinsă). Combinația de căi intensive 
și extinse de dezvoltare a sistemelor pedagogice permite implementarea așa-numitelor „inovații integrate”, 
care sunt construite la intersecția diverselor subsisteme pedagogice multietajate și a componentelor 
acestora. Inovațiile integrate, de regulă, nu arată măsuri îndepărtate, pur „externe”, ci sunt transformări 
deliberate care provin din nevoile profunde și cunoștințele sistemului.  

Odată cu introducerea procesului educațional tehologizat inovativ profesorul asimilează din ce în ce 
mai mult funcțiile de consultant, consilier, educator. Acest lucru necesită o pregătire psihologică și 
pedagogică specială din partea lui, deoarece în activitatea profesională a unui profesor nu se realizează doar 
cunoștințe speciale, subiecte, ci și cunoștințe moderne în domeniul pedagogiei și psihologiei, tehnologiei 
informației. Pe această bază, se formează o pregătire pentru percepția, evaluarea și implementarea 
inovațiilor pedagogice. 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Baglaev G.P. Fundații pedagogice ale managementului inovației instituție educaționale, 2000 p. 

23  
2. Kalyuzhny E.A., Mikhailova S.V., Zhulin N.V. Caracteristica dezvoltării fizice a școlarilor 

moderni -Cercetare științifică modernă și inovație. 2014. No. 2 (34). C.3. 
3. Guzeev V.V, Teoria și practica tehnologiei educaționale integrate - M.: Nar. educație, 2001. p. 

223,  
4. Inovații în tehnologiile socio-pedagogice: teorie și practică [bazat pe materiale din Rep. științifico-

practice Conf., 19 nov 2009] [Resp. ed. S. G. Grigoriev. Z. M. Belyaeva]. – p. 118; 
5. Kashlev S. S. Tehnologia învățării interactive. - Minsk: Belarus. Verasen, 2005 .— p. 196; 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
DRAGOMIR LAVINIA, GPN SCURTEȘTI, BUZĂU 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROF. DRAGOMIR MIHAELA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA ”ING. GH. PANCULESCU”  

 VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA 
 

 Prin evaluare se înțelege măsurarea și aprecierea cantitativă a efectelor învățării școlare. Evaluarea 

este aplicabilă în două planuri: cu referire la efectele învățării, dar și cu referire la procesul instructiv-

educativ. Metodele de evaluare sunt căile prin care profesorul oferă elevului posibilitateaa de a demonstra 

nivelul de cunoștințe acumulate. Metodele de evaluare se pot clasifica în două mari categorii (conform 

Ciobanu M., 2008): 
1. Metode tradiționale: 

- probele orale; 

- probele scrise; 

- probele practice. 

2. Metode complementare: 

- observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor; 

- referatul; 

- investigația; 

- proiectul; 

- portofoliul; 

- autoevaluare. 

În contextul actual, cel al pandemiei, evaluarea directă, de la clasă, este înlocuită de evaluarea online. 

După părerea mea, majoritatea metodelor de evaluare, enumerate mai sus pot fi folosite cu succes și în 

mediul online. Testele scrise pe suport de hârtie sunt înlocuite de testările transmise elevilor cu ajutorul 

tehnologiei. Pe platforma folosită de mine la clasă, Google Clasroom, pot crea și programa teste. Timpul 

de rezolvare al testului se poate stabili în funcție de complexitatea subiectelor. Fiecare elev rezolvă testul 

în timpul alocat și îl direcționează către profesor. Testele corectate, precum și mesajele transmise de 

profesor (corecturi, recomandări, observații, încurajări, etc.) pot fi urmărite atât de elevi cât și de părinți. În 

felul acesta, rezultatele evaluării ajung atât la beneficiarii actului educațional cât și la tutorii acestora. Tot 

în mediul online, prin întâlnirile realizate pe Meet, poate fi făcută și evaluarea orală a elevilor. Elevii pot 

primi seturi de întrebări din lecțiile predate, la care trebuie să raspundă. Pe baza răspunsurilor primite, 

profesorul poate face evaluarea acestora. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE EFICIENTE ÎN MEDIUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DRAGOSLAV DENISA- ELENA 

G.P.P. “BOBOCEI DIN MICRO III” 
JUDEȚUL BUZĂU 

 
 Momentul prin care trecem reprezintă pentru noi toți o mare provocare, întregul nostru stil de viață 

fiind pus la îndoială pentru un timp nedeterminat. Tebuie să facem față unor provocări neașteptate. Același 
lucru se întâmplă și cu școlile, cu cadrele didactice, cu copiii, care trebuie să se adapteze, din mers, noilor 
cerințe. 

 Pentru a continua școala, indiferent de situația pe care o impune pandemia, toți actorii implicați în 
procesul de învățământ au optat pentru învățarea și evaluarea on-line. Aceasta reprezintă o formă de 
învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a desfășura învățarea de tip tradițional. 
Atât predarea, cât și învățarea și evaluarea on-line s-au dezvoltat optând pentru metode inovative, care pun 
accentul pe calitatea cunoștințelor. 

Dacă în ceea ce privește predarea și învățarea, calculatorul este des utilizat, în ceea ce privește 
evaluarea, folosirea acestuia a fost limitată. De aceea putem afirma că există o tendință de a asocia evaluarea 
on-line cu folosirea întrebărilor cu alegere multiplă. Însă, principala utilizare a evaluării în mediul on-line 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât cea sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul discuţiilor sau exerciţiilor on-line. De asemenea, evaluarea 
cunoștințelor elevilor se poate realiza și prin predarea electronică a temelor. Cel mai puţin preţuită şi 
utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului 
şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. 

Pentru a avea succes, evaluarea on-line trebuie să fie flexibilă și diversă, adaptată nevoilor diferite 
ale elevilor. 

Cele mai utilizate strategii de evaluare on-line sunt : 
• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Pentru a avea efectul scontat, s-a încercat trecerea către abordări centrate pe elev, în ceea ce priveşte 

predarea şi învăţarea . Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de 
către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-
şi dministreze propria învăţare şi evaluare. Provocarea ce rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile 
pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Pentru a fi eficiente, aceste forme de evaluare necesită un anumit grad de independență din partea 
elevilor și abilitatea acestora de a rezolva problemele care pot să apară(probleme ce țin de învățare și 
probleme tehnice). Astfel spus, elevul trebuie să-și asume responsabilități mai mari, dacă dorește să 
reușească. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL: DRAGOSTIN RALUCA 

 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA, 
 COMUNA FILIPEȘTII DE TARG 

 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

 După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv, partea de teze 
scrise, nu mai este aplicabilă. 

 Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. Din metodele moderne, nu am 
nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul on-line. Pentru referate și proiecte 
putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară 
de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă 
vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul poate filma prezentarea acestora și o poate 
posta on-line de asemenea. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol dintre soluțiile mai cunoscute este 
menționat, doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele 
de implementare atât on-premises cât și on-line 

 Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității, mai ales în 
instrumentele gratuite, care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, 
tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele 
lucruri 

 SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. 
Contul instituțional unic, care identifică un student după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, 
formații și grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai 
mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat, 
pentru a asigura faptul că studenții nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.  

 Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-
learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
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• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 
test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 

• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 
sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 

• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

 Am analizat comparativ platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft 
Forms) pentru a vedea dacă răspund cerințelor anterioare. Din păcate nici una din ele nu se califică. Da, 
permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare, dar nici una nu asigură crearea de 
categorii de întrebări, care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. 

 După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
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TESTE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROF. DRĂGUȘ GEORGETA,  

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 
 
 În această perioadă ciudată, profesorii trebuie să-și adapteze comunicarea didactică în mediul online, 

fie că este vorba de predare, învățare și evaluare online. Este important să nu se piardă perspectiva holistică 
asupra actului didactic, iar accentul să se deplaseze doar pe achizițiile mnemotehnice. Din perspectiva 
pedagogiei postmoderne și cognitiv-constructiviste, accentul trebuie să se deplaseze de pe CE se dorește a 
realiza, pe CUM se provoacă realizarea dorită, preocuparea esențială a profesorului devine aceea de a ști 
cu exactitate în ce mod poate „perturba” constructiv și pozitiv structurile deținute de elevi, cum se poate 
determina/ incita/ stimula apariția de „construcții noi”, „destructurări” și „restructurări” în sistemul cognitiv 
și emoțional al elevului. Ne preocupă, mai ales acum, cum își poate crea elevul propriile construcții 
inovative și creative care să umbrească așa-zisele „performanțe” mnemotehnice. În pedagogia postmodernă 
și cognitiv-constructivistă există o deviză importantă: „important este nu să spunem liber ce gândim, ci să 
simțim că putem gândi liber.” 

 În redactarea testelor de evaluare, în învățământul online, trebuie să avem în vedere faptul ca aceste 
cunoștințe să fie transferabile în alte contexte de viață, iar elevul să devină tot mai conștient de propriile 
achiziții pe care le interiorizează ca urmare a căutărilor, a descoperirilor, investigațiilor realizate chiar de 
el. Trebuie să existe și procesul de „reframing”, adică de răstălmăcire, de adaptare a unei teme, analizarea 
și evaluarea ei într-un context nou. Mesajul etic al constructivismului este că „cei care gândesc altfel decât 
tine au la fel de multă rațiune și responsabilitate ca și tine”, iar „oamenii sunt capabili și dornici de învățare, 
însă de cele mai multe ori, nu așa cum vor alții, ci cum consideră ei înșiși.” 

 În continuare, voi transmite două teste de evaluare aplicate elevilor mei de clasa a IX-a, respectiv a 
XII-a, despre care cred că le-a stimulat procesele cognitive superioare, le-a fertilizat neliniștea 
epistemologică, le-a dezvoltat forțele și optimismul de a le rezolva și de a dezvolta și competențele 
metacognitive. Primul test se referă la poezia După melci studiată în clasa a IX-a. 1.Din ce modul (unitate 
de învăţare) face parte lecţia?(Joc şi joacă); 2.Ce reprezintă jocul pentru voi?; 3.Dar pentru copilul din 
poem?; 4. Puneţi alt titlu poeziei.; 5.Ce instrument de comunicare foloseşte copilul în jocul 
lui?(Descântecul); 6.Ce cuvânt vă aminteşte cel mai mult de copilărie?( ,,Cotobelc”-profesorul explică 
formarea cuvântului. „coadă bearcă+melc”); 7.Unde aţi auzit acest cuvânt prima oară?; 8.Ce sentiment are 
copilul faţă de melc?(Iubire); 9.De ce este atras de o fiinţă mică, nevinovată, aparţinând unui alt regn?; 
10.De ce un suflet inocent nu poate proteja un alt suflet inocent?; 11.Citiţi descântecul.; 12.Număraţi 
epitetele din descântec.; 13.Ce sugerează numărul mare de epitete din descântec?; 14.Jocul ce 
înseamnă:viaţă sau moarte?; 15.Identificaţi câteva imagini-cheie ale vieţii prezente în descântec.; 16.Ce 
relaţie semantică există între ,,vii”- ,,vii”, ,,Peste gardurile vii/Dinspre vii”?; 17.Citiţi bocetul.; 
18.Identificaţi câteva imagini-cheie ale morţii prezente în bocet; 19.Ce rămâne după moartea 
melcului?(Relicva); 20.Ce rămâne după moartea noastră?(Elevii răspund: sufletul, amintirea). Transferul 
cunoștințelor prin alt tip de temă de casă este un eseu nestructurat de o pagină: Aș vrea să devin 
matematician(aluzie la Dan Barbilian, matematicianul)/ poet(aluzie la Ion Barbu, poetul)/ biolog(aluzie la 
melc). 

 Testul pentru clasa a XII-a se referă la Psalmul (Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere- VOL.Cuvinte 
potrivite, 1927) de Tudor Arghezi. 1.Care este tema Psalmului?; 2.Identificați relațiile de simetrie și de 
opoziție din poem?; 3.Cum sunt ele reprezentate?(epitete, comparații, metafore, personificări, interogații, 
exclamații).; 4.Argumentați cu exemple din text opoziția peisaj natural/ peisaj spiritual (interioritatea eului 
liric).; 5. Comentați în 30 de cuvinte comparația: „ Și te pândesc în timp, ca pe vânat”.; 6.Comentați în 30 
de cuvinte metafora: „ Ești visul meu, din toate, cel frumos”.; 7.Identificați cuvintele și expresiile populare 
din text și comentați rolul lor stilistic în 50 de cuvinte.; 8.Selectați cuvintele care compun diferite câmpuri 
semantice: corporalitate umană, materie fizică, natură și creație.; 9.Identificați două elemente din text care 
fac posibilă încadrarea poeziei în modernism. (exemplu: transcendența goală, conceptele negative, 
creștinismul în ruină).; 10.Deliberați asupra interogației din finalul poeziei și asupra sentimentelor ce le 
exprimă, alegând între mai multe explicații: așteptare frustrată, ironie și autoironie, disperare, nefericire, 
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revoltă, regret.; 11.Votați strofa preferată!(prin eliminare); 12.De ce credeți că Mântuitorul își acceptă 
suferințele, în timp ce eul liric arghezian se revoltă în fața lor?; 13.Credeți că Tudor Arghezi este un spirit 
autentic religios? Argumentați oral punctul vostru de vedere.; 14.Din punct de vedere moral, de ce poetul 
oscilează „între credință și tăgadă”?; 15.Cum se manifestă din punct de vedere artistic această oscilație?; 
16.V-a plăcut/ nu v-a plăcut Psalmul? De ce?; 17.Care sunt elementele din text pe care le-ați rezolvat/ 
înțeles cu ușurință?; 18.Care sunt elementele din text pe care le-ați rezolvat/ înțeles cu dificultate?; 19.De 
ce clarificări mai aveți nevoie pentru a exprima un punct de vedere despre poezie?; 20.Care sunt 
comorile/valorile voastre sufletești? Enumerați.; 21.Credeți că credința în Dumnezeu se află la răscruce? 
Indiferent de răspuns, argumentați în 50 de cuvinte.; 22.Credeți că doar în momente de răscruce, de 
încercare în viață, trebuie să invocăm puterea divină? Argumentați. 
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EVALUAREA ONLINE-O PROVOCARE LA SUCCES 

 
PROF. ÎNV. DRAICA CLARA LORENA,  

G.P.P.”CONSTANTIN BRANCUȘI”, TG-JIU 
 
 Toţi avem abilităţile şi libertatea de a schimba sau a ne schimba în bine, implicându-ne voit în 

dezvoltarea şi educaţia noastră şi a celor din jur, mai ales noi, educatorii, care punem temelia la baza 
personalităţii micuţilor pe care îi îndrumăm către succes, căci formarea copilului pentru reuşită începe din 
primii ani de viață, învățământul preșcolar fiind cea mai importantă treaptă în evoluția și dezvoltarea 
acestuia. 

Ne punem însă întrebarea astăzi CE competențe, comportamente cheie putem să formăm și cum? Și 
mai ales, cum evaluam în mediul online preșcolarul? 

Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, 
iar materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatori care îşi exercită 
profesia cu dăruire și care încearcă din răsputeri să țină pasul cu tehnologia asistată de calculator, 
desfășurând activități online și proiectând actul învățării, predării, evaluării astfel încât să corespundă 
recomandărilor specialiștilor în educație. Devine însă tot mai evident faptul că nu numai un singur educator 
este responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare unei educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali implicaţi, 
pentru că valorile cele mai eficiente sunt legate de lucrul în echipă şi de parteneriatul educativ. Și aici 
aducem în discuție lipsa echipamentelor, a materialelor didactice moderne din multe unități, dar și de acasă, 
lipsuri ce umbresc calitatea actului instructiv-educativ. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi 
fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 
Nu este de ajuns doar sã îngrjim fizic și să educăm teoretic copilul ca să spunem ca ne-am îndeplinit 
misiunea. El are nevoie simultan și de hrană sănătoasă, și de îngrijire atentă, și de atenție, căldură, de 
stimulare, de încredere, de răbdare, de un mediu prielnic în care să se dezvolte, de dispositive modern și 
condiții decente de trai etc., fiecare la timpul potrivit. Știrbirea vreuneia dintre aceste condiții, în aceastã 
perioadã de viață, are consecințe negative pe termen lung.  

Însă astăzi trebuie să planificăm activități care să respecte particularitățile individuale și de vârstă, 
astfel încât să asigurăm un traseu de dezvoltare propice integrării cu succes a preșcolarului în mediul social, 
școlar și mai ales acele activități care să respecte cerințele unui învățământ online. 

Așadar, părintele în acestă perioadă a devenit partenerul cheie în actul educațional, fără de care nu 
am putea desfășura activitățile. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare, învățare și evaluare. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic 
– și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare, lucru mai greu de 
reaizat la preșcolari, dacă nu au sprijin. 

Pentru a susține activități de învățare, predare și evaluare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai 
multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: • aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare 
asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare 
cu fiecare elev; pe locurile următoare se situează: • utilizarea resurselor educaționale deschise și 
conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 
laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps • platformele specializate de elearning – 
Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass • aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri 
video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare, evaluare (ex.: 
Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte 
colaborative complexe.  

Zoom este aplicația cea mai folosită în educația timpurie, aici putând să se coloreze pe white board, 
să deseneze, să efectueze operații matematice și se poate împărtăși ecranul sau alte documente din 
calculator. Google meet este aplicația folosită pe baza unui cont de gmail și un link și are aceleași opțiuni 
ca și Zoom. 
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Totuși, în învățământul preșcolar este mult mai greu de realizat procesul de evaluare în mediu online, 
dat fiind nivelul de vârstă al preșcolarului. Cel mai mult folosim evaluarea orală a cunoștințelor, poeziilor 
și cântecelor învățate, observația sau fișe transmise prin whatapp, însă ne putem lovi de dificultatea 
părinților în stăpânirea tehnologiei. De asemenea, fișele transmise trebuie să aibă un caracter practic, de 
rezolvare pe dispozitiv, în cazul în care părinții nu au imprimantă. Evaluarea directă, în fața camerelor nu 
este tocmai potrivită și nici recomandată în învățământului preșcolar. Noi evaluăm prin joc, astfel 
preșcolarul nu percepe presiunea acestui proces, fapt care este imposibil în mediul online. Exista totuși 
aplicații prin care putem construi un puzzle direct pe dispozitiv (jingsawplanet, pizap, pixl) sau putem 
construi teste de verificare sub formă de joc interactive (kahoot, wordwall -verificare litere, cuvânt lipsă, 
anagrame, rebus, adevărat/fals, cifre, sortări, asocieri nr.la cantitate și cantitate la număr și formări de 
mulțimi etc.);o altă aplicație care ne ajută în evaluare ar fi Quizizz- permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, video.Partea cea mai grea însă și foarte importantă este imposibilitatea corectării poziției 
instrumentului de scris. 

Ne rămâne acum să găsim acele idei cheie, acele soluție miracol, care să ne ajute în desfășurarea unei 
activități deevaluare de calitate. Până atunci, suntem doar actorii unui învățământ careîncearcă să se 
redreseze pe drumul succesului, având ca parteneri părinții.  

NUME DŞ- ACTIVITATE MATEMATICĂ evaluare 15.06.2020 
1.ÎNCERCUIEŞTE CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULuI DE ELEMENTE DIN 

FIECARE CHENAR. 

 
 
2.COLOREAZĂ TOT ATÂTEA ELEMENTE CÂTE ÎŢI INDICĂ CIFRA. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

 Dragomir, M. Managementul activităţilor didactice. Eficienţă şi calitate. Editura Eurodidact Cluj-
Napoca, 2004; 

 Păun, E., Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Editura Polirom, 
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 Stan, L. (oord.).. Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Iași, 2016; 
 Radu, I.Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P., Bucureşti, 1981; 

• https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
• https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

AUTOR DRILEA SORINA 
 

 În primăvara acestui an, cursurile „ faţă în faţă” au fost suspendate, prin urmare. învăţământul se 

reorientează spre noi metode de comunicare şi de cooperare pentru a asigura continuitatea învăţării. De data 

aceasta, accentul va cădea pe componenta digitală. 

Pentru a realiza evaluarea online, profesorii au învăţat, în toată perioada aceasta, că tehnologia poate 

valorifica pedagogia. Practic, profesorul va înlocui bucata de hârtie, pe care elevii rezolvau o fişă de 

evaluare, cu un document electronic. Platformele şi aplicaţiile disponibile online sunt diverse, utile atât în 

predare, cât şi în evaluare. Iată câteva dintre ele: 

Sunt de părere că Google Jamboard este cel mai simplu şi adecvat mod de centralizare a răspunsurile 

scurte ale elevilor, iar aceştia le pot vizualiza pe post-it-uri virtuale. De asemenea, Quizizz ul este o altă 

aplicaţie de evaluare a cunoştinţelor, ce poate fi accesaţă de pe telefon, laptop, tabletă. Ne oferă teste gratuite 

gamificate pentru fiecare subiect, de jucat acasă. 

Worwall este o resursă didactică nouă care ne oferă posibilitatea de a crea un pachet individualizat de 

activităţi atractive interactive şi imprimabile, pe diverse domenii. În cazul în care am găsit o activitate care 

nu corespunde întocmai cerinţelor mele, pot personaliza materialul pentru a se potrivi clasei şi stilului meu 

de predare. 

Corectarea rapidă şi afişarea imediată a punctajelor elevilor, iată două avantaje ale testelor tip grilă 

în Google Forms, însă, în acelaşi timp, vor fi colectate toate răspunsurile elevilor pentru o evidenţă clară a 

nivelului lor şi a aspectului privind metoda de calcul, de rezolvare a sarcinilor de lucru. Itemii obiectivi vor 

spori acurateţea evaluării. 

La nivel preşcolar, puzzle-urile on-line sunt cele mai utilizate, la îndemână, dacă ne gândim la un 

smartphone şi foarte aşteptate de către copii. 

Consider că este deosebit de important ca, în calitate de cadru didactic, să urmăresc progresul copiilor 

şi să identific ceea ce nu funcţionează.  

Autoresponsabilizarea este impetuos necesară pentru soluţii convenabile în actul pedagogic, în 

proiectarea activităţilor de învăţare şi evaluare. 

Evaluarea repoziţionată online poate fi obiectivă şi îi provoacă pe elevi să fie mai atenţi în alegerea 

răspunsurilor corecte.  
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ONLINE 
 

EDUCATOARE: DROZD NĂSTACA 
LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA,  

 GRADINIȚA CU PN RUSCOVA, MARAMUREȘ 
  
 Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice prin intermediul 

tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea legăturilor între membrii unui 
grup în lipsa contactului direct. 

 A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de 
structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor 
preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale (adrese url, soft educațional), 
la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme interesante, atractive pentru copii, care 
să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și 
familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei 
implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților on-line. 

 Cadrul didactic are elementele necesare construirii unui demers didactic personalizat, în funcţie de 
cerinţe şi condiţii concrete, în funcţie de experienţa sa şi de nivelul de achiziţii al clasei. Materialele 
educaționale în format digital nu au menirea de a le înlocui pe cele clasice, ci de a fi instrumente eficace la 
îndemâna profesorului. 

 Elevii sunt atraşi de tot ceea ce apare în domeniul informaticii, una dintre cele mai noi materii studiate 
in mediul preuniversitar bucurându-se de o deosebită atenţie din partea elevilor, cadrelor didactice, 
părinţilor şi autorităţilor competente şi responsabile ale statului.  

 S-a dovedit de-a lungul timpului faptul că nu este nevoie să se predea integral anumite teme legate 
de unele instrumente informatice, alese la un moment dat. Nici încăpăţânarea de a preda mereu ultimele 
noutăţi nu se justifică în învăţământul preuniversitar. În actul de predare nu există şabloane sau reţete care 
să fie obligatorii, in schimb este nevoie de talent şi de dorinţa de descoperi chemarea, vocaţia, pentru 
meseria de profesor. Aceasta chemare trebuie adusa la suprafaţa, trebuie conştientizată. 

 Printre disciplinele care ar putea să formeze şi să dezvolte capacitatea tinerilor de a gândi, informatica 
are un rol esenţial. 

 Elevii au aflat care sunt acele funcţii care doar prin mijloacele tehnologiei informaţiei ne stau la 
dispoziţie; ce fel de instrumente există; la ce se folosesc acestea; cum se folosesc; cum trebuie să caute 
eficient în această lume foarte bogată a informaticii. 

 Câteva principii care stau la baza predării ar fi: 
– dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul si a unor produse soft de largă 

răspandire; 
– dezvoltarea gândirii algoritmice, a spiritului inventiv si creator; 
– dezvoltarea deprinderilor necesare activitatilor individuale şi în echipă; 
– conştientizarea conexiunilor dintre informatică şi societate; 
– dezvoltarea deprinderilor de modelare, simulare şi control, necesare in proiectarea algoritmilor. 
 Pentru a asigura impactul social cuvenit, interdisciplinaritatea informaticii nu trebuie privită simplist. 

Editorul de texte veghează asupra respectarii regulilor ortografice, tabelatorul înlatură o serie de dificultaţi 
şi o cantitate mare de efort când e nevoie de statistici, iar programele de instruire uşureaza munca 
profesorilor, reduc efortul elevilor, îmbunătaţesc procesul didactic. Internetul poate fi asimilat cu o 
biblioteca infinit de mare, este un adevărat tezaur care va trebui să ajungă un izvor de cunoştinţe, atent alese 
si fructificate sub îndrumarea profesorilor. 

 Lecţiile sunt concepute astfel încât să fie utilizate de către profesor în procesul de predare la clasă, 
oferind elevilor posibilitatea să urmărească explicaţiile profesorului şi să interacţioneze direct cu materialul 
de studiu. 

 Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată de 
spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de 
accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor 
implicați.  
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EVALUAREA ONLINE  

 
PROF. DRUȚA ALINA,  

SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN, JUD. ALBA 
 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Psihologul, Mircea Miclea, este de părere că dacă nu ne folosim de această criză pentru a reconstrui 

din temelii procesul de predare-învățare, criza a venit degeaba, pentru școala din România.  
Trei lucruri sunt esențiale în predarea oricărei discipline:  
a) ce predai (conținutul predării, competențele pe care le transmiți elevilor);  
b) cum predai (metoda de predare, tehnicile prin care faci conținutul cât mai ușor de învățat și de 

utilizat ulterior de către elev)  
c) cu ce atitudine predai (atitudinea pe care o ai față de conținutul predării va influența atitudinea pe 

care o va avea elevul când învață acel conținut; predai a lehamite – va învăța a lehamite!). Eficiența cu care 
elevul va învăța și va utiliza cele învățate depinde de toate cele trei aspecte.15 

Predarea poate fi de mai multe tipuri: 
Predarea sincron are loc atunci când profesorul și elevii interacționează în locuri diferite, dar în 

timpul același timp, utilizând platforme educaționale. (Google Classroom, Teams, Moodle etc.) 
Predarea asincron are loc atunci când profesorul și elevii interacționează în locuri diferite și în 

diferite momente. Studenții înscriși la cursuri asincrone sunt în măsură să finalizeze munca lor ori de câte 
ori doresc. învățământ la distanță asincronă de multe ori se bazează pe tehnologie, cum ar fi e-mail, e-
cursuri, forumuri on-line, înregistrări audio și înregistrări video. 

Predarea mixtă atunci când sunt implicate ambele tipuri de predare, predarea sincron și predarea 
asincron. 

Câteva recomandări esențiale predării sincron: 
1. Postați o schemă a lecției sau materialele pregătite cu o zi înainte de a preda, pe Google Classroom, 

Teams sau WhatsApp; 
2. Proiectați demersul didactic pe competențe, nu conținuturi (alegeți din manual doar exercițiile care 

se potrivesc nivelului clasei);  
3. Începeți lecția cu un exercițiu de spargere a gheții; 
4. Cereți feedback pe tot parcursul orei - jamboard sau alte aplicații cu exerciții; 
5. Evaluarea poate fi aplicată prin diverse aplicații.  
Să enumerăm câteva platforme/aplicații folositoare în vederea realizării unei lecții de evaluare online: 
• Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

• Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

• Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

15 Mircea Miclea, https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-scoala-de-maine/ 

1088

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-scoala-de-maine/


• Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

• Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.  

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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EVALUAREA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE  

 
PROF. DUMITRACHE GEORGETA AMALIA,  

C.N. ,,AL. VLAHUŢĂ”, RM. SĂRAT  
 
 Provocarea anului 2020 în învăţământul românesc o constituie desfăşurarea orelor de curs online, o 

metodă practicată în multe alte ţări, dar o metodă nouă, necunoscută, neiniţiată pentru foarte multe cadre 
didactice din România. Şi totuşi, fără multe cunoştinţe şi cursuri în domeniu, fără experienţa mijloacelor 
digitale, cei mai mulţi profesori s-au descurcat mai mult decât onorabil. Bineînţeles, provocarea este de 
ambele părţi: profesori şi elevi. Dificultatea vine, însă, atunci când trebuie să se realizeze şi evaluarea 
online, deşi sunt disponibile o serie de platforme şi aplicaţii online, totuşi înlocuirea hârtiei cu documentul 
electronic dă bătăi de cap. Totuşi, utilizarea corectă a tehnolgiei oferă posibilitatea elevilor să devină 
autonomi în învăţare şi le oferă numeroase opţiuni de a-şi manifesta creativitatea. 

Se adaugă şi o serie de inconveniente semnalate în urma realizării activităţilor didactice la distanţă: 
dificultăţi de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcţionează, dezechilibre în 
gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învăţare, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activităţi de învăţare suficient de eficiente sau atractive pentru toţi elevii, lipsa instrumentelor pentru 
gestionarea clasei, lipsa unui computer suficient de performant şi chiar lipsa timpului necesar pentru 
înţelegerea şi utilizarea adecvată a instrumentelor şi resurselor digitale.  

Dintre platformele utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare online aş enumera Google 
Classroom, Google Forms, Kahoot, Adservio, Zoom, Moodle, Webex etc. Dintre avantajele oferite aş 
menţiona câteva: cele mai multe dintre ele oferă posibilitatea de a discuta cu elevii (video chat, fiind inclus 
gratuit), prin urmare poţi face chiar o evaluare orală/frontală, pot fi corectate temele şi se poate oferi 
feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback. Niciunul, însă, din 
instrumentele menţionate mai sus, nu este dedicat metodelor complete de evaluare, în special pentru probele 
scrise. Pentru a creşte gradul de corectitudine a unei evaluări online trebuie să se ţină cont de câteva 
funcţionalităţi esenţiale: 

- Definirea şi gruparea întrebărilor pe categorii; 
- Dispunerea aleatorie a întrebărilor şi variantelor de răspuns în test; 
- Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri 

scurte etc.; 
- Limitarea timpului pentru execuţia unui test în funcţie de nr.de întrebări şi de nivelul de dificultate, validat 

în prealabil; 
- Închiderea automată a unui test şi salvarea rezultatelor; 
- Limitarea posibilităţii de întoarcere la întrebările anterioare; 
- Punctaj diferit pe tipuri de întrebări şi nivel de dificultate; 
- Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea/momentul în care s- a întrerupt accesul online la test, din 

varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
- Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale; 
- Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tututror participanţilor la proces. 
Cred că suntem de acord cu toţii că învăţământul online prezintă şi avantaje şi dezavantaje, cadrele 

didactice s-au adaptat forţat noilor condiţii de criză, elevii au fost monitorizaţi mai greu, fără un contact 
direct, fără o comunicare deschisă şi liberă. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl 
vor foflosi, de aceea trebuie să ne perfecţionăm permanent, să ne adaptăm noilor condiţii privind 
organizarea actului educaţional, să investim toate resursele noastre, cu răbdare şi înţelepciune, în educarea 
şi formarea elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR GINA DUMITRACHE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, PLOIEȘTI 
 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 

raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Book Creator este un instrument simplu, foarte iubit de copii, folosit pentru a crea cărți digitale, 

pentru a citi sau pentru a fi împărtășite copiilor, putând fi utilizat și în procesul de evaluare. Pe filele cărții 

pot fi adăugate fotografii, filmulețe, muzică și este permisă chiar înregistrarea vocii. Prin combinarea celor 

amintite anterior, se pot realiza povești interactive, portofolii digitale, manuale de folosire a altor aplicații, 

cărți de poezii. Se poate crea și o bibliotecă a clasei, la care copiii pot avea acces. 

De asemenea, această aplicație prezintă și un instrument de scriere. Se pot utiliza diferite forme și 

săgeți pentru a-ți putea expima ideile. Cartea realizată poate fi publicată online și se poate descărca. 

Am folosit deseori Book Creator în cadrul activităților online cu copiii, în momente precum captarea 

atenției. Un astfel de moment a fost prezentarea unei legende sau a unor ghicitori. Având clasa a IV-a, am 

realizat schemele lecțiilor de istorie, geografie și științe ale naturii cu ajutorul acestui instrument și s-a 

dovedit a fi foarte util pentru mine, și atrăgător pentru copii. Am ieșit din banala schemă înșirată pe tablă 

și am adunat o mulțime de informații, imagini, filmulețe, cântece într-o singură cărticică. 

La fel de bine poate fi folosit Book Creator și ca instrument de evaluare sub formă de proiect. La 

științe, de exemplu, copiii au fost împărțiți pe echipe, urmând să realizeze câte o carte despre o grupă 

principală de animale. Ceea ce a rezultat a fost uimitor, fiecare dintre ei punându-și amprenta pe paginile 

cărții. 

Book Creator poate reprezenta o modalitate prin care copiii se por exprima, își pot scrie propriile 

povești, devenind astfel, autori. Consider că acest instrument dezvoltă creativitatea și gândirea logică, îi 

învață pe copii să colaboreze și reprezintă un mod prin care își pot face vocea auzită. 
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 ROLUL PROFESORULUI ÎN EVALUAREA ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRAȘCU BIANCA- IONELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI, FÂRTĂȚEȘTI 
  

 Meseria de profesor este una nobilă, pe care cu toții ne-o alegem poate încă de mici, datorită 
modelelor din familie sau datorită dascălilor care ne-au marcat cariera de elev desfășurată pe parcursul 
școlii. Anul acesta a reprezentat atât pentru mine ca și dascăl, dar și pentru elevii mei o abordare nouă a 
învățământului românesc, tehnologia online, de care vorbeam mult, dar care în practică era inexistentă în 
actul didactic întreprins la oră. Odată cu mediul online, atât pentru noi ca și profesori, dar și pentru elevi și 
totodată părinți, actul didactic a venit cu noi provocări și resurse specifice, care a presupus adaptarea și 
schimbarea modului de desfășurarea a lecției.  

Competenţele digitale reprezintă, conform raportului EURIDYCE (2012), o provocare continuă 
pentru o societate şi o economie bazată, în primul rând, pe cunoaştere. Nu putem ignora faptul că utilizarea 
instrumentelor online presupune un efort iniţial, suplimentar, din partea profesorului. Învăţarea utilizării 
acestor instrumente, urmate de alegerea conţinuturilor de predare-învăţare-evaluare ce urmează a fi 
utilizate, comunicarea cu elevii, asigurarea faptului că ei stăpânesc utilizarea acestor instrumente, 
transmiterea feed-back-ului necesar sunt consumatoare de timp, de cele mai multe ori. Dar avantajul suprem 
al utilizării acestor instrumente este faptul că profesorul îşi poate crea o bază de date cu toate materialele 
realizate, le poate actualiza în permanenţă, obţine rezultate în timp real sau foarte scurt.  

Mediul online și predarea ca act didactic, al procesului de învățământ, a adus noi inovații în 
învățământul public de stat, din România.  

 În primul rând, elevii au fost mult mai bine implicați în discuții, dar și în evaluarea temelor colegilor, 
fie prin discuțiile față în față online, sau în urma unor activități de documentare înainte de lecții, profesorul 
jucând rolul unui regizor mediatic care completa neajunsurile semnalate, adaugând informațiile necesare 
completării eventualelor lacune. 

 În al doilea rând, profesorul îmbracă și o altă latură a deschiderii spre nou și inovație. Aici putem 
remarca necesitatea interactivității, care nu înseamnă doar discuții live între învățător și copii. Profesorul 
ca și moderator al lecției online este cel care gestionează actul didactic. Avantajul predării online în această 
privință constă în faptul că elevii au mai mult timp să se gândească și să formuleze întrebări și răspunsuri 
corecte decât în discuțiile de la clasă, timididatea sau rigiditatea unora, dispărând în online. 

Am remarcat de-a lungul acestei perioade de online și numeroasele beneficii aduse de acest mediu, 
pe care l-a început l-am privit cu o foarte mare reticență, și anume predarea online a lecțiilor live- în cadrul 
căreia am jucat rolul de actor didactic principal, aflându-mă în centrul procesului de învățământ și lecția 
înregistrată, elevii putând revedea, înțelege informația și adăuga idei noi, presupunând din partea mea ca și 
dascăl deschidere spre inovație și nou. 

 Educația modernă are ca scop dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea 
unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale societății. 

Activitatea didactică a profesorului modern, depășește evidențierea unor calități personale ale 
acestuia, apreciate prin terminii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem 
complex de cunoștințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor 
roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul său. 

 Personalitatea cadrelor didactice, moderne, se formează, în mod conștient, prin impunerea ca 
exigență o permanentă deschidere față de orice este nou, în dezvoltarea carierei lor, prin procese de lungă 
durată, care încep cu includerea fiecăruia într-un program de formare inițială și se continuă pe parcursul 
evoluției profesionale și chiar al întregii vieți. 

 În învățământul modern, procesul didactic a devenit și devine, tot mai centrat pe elev și mai optimizat 
prin intermediul tehnologiilor moderne și al instrumentelor web 2.0, web 3.0 etc., însă condiția reușitei este 
aceea că, profesorul modern, trebuie să stăpânească foarte bine didactica, pentru managementul performant 
al activităților. 
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Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul în mediul online putem aminti 
de profesorul: ca expert al actului de predare-învățare; ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, 
curiozitatea și dorința lor pentru activitatea de învățare; ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și 
puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici; în ipostază de consilier, este un observator sensibil 
al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora; ca model: prin întreaga 
sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi; ca profesionist 
reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să 
studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă. 
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EVALUAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU ÎN ONLINE 

 

DUMITRAŞCU GABRIELA-GIANINA 

ŞC. GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE”, FOCŞANI 
 

 De mai bine de jumătate de an trăim o realitate ireală, ceva ce poate generaţia mea a citit în romanele 

SF ale copilăriei, cele în genul celor scrise de Isaac Asimov. Pandemia ne-a dat vieţile peste cap, atât ca 

fiinţe sociale, părinţi, copii sau din punct de vedere profesional, ca profesori. 

Ca profesor, a trebuit să învăţ lucruri noi, să caut soluţii singură sau să mă consult cu câteva prietene 

bune din branşă, deci noi ne-am ajutat între noi sau am căutat cursuri online din care să învăţ ceva, deoarece 

ministerul nu ne-a ajutat cu nimic. 

Copiilor le-a părut bine, iniţial, că fac o pauză, însă mulţi au conştientizat rapid că „pauzele lungi şi 

dese” nu sunt cheia marilor succese şi şi-a dorit să fie din nou la şcoală. Acum s-au născut depresii şi la 

copii(care nu mai relaţionează şi duc lipsa interacţiunii cu alţii), dar şi la adulţi(care se simt neputincioşi şi 

iritaţi). 

În perioada de online am consolidat lecţii, am predat, dar am şi evaluat. Evaluarea am făcut-o prin 

portofolii, ascultare, activitate, dar şi teste. Testele le-am aplicat pe platforme dedicate, cu câteva întrebări, 

cu răspunsuri tip grilă. Am făcut teste pe Socrative şi Google form, iar copiii avea punctajul final, ştiind ce 

nivel au atins, deci ce notă vor obţine. Dezavantajul acestor teste este munca mea, mai mult decât pentru 

un test clasic, însă nu mai e atâta timp pentru corectat, să spunem că se compensează. Un alt dezavantaj ar 

fi că nu pot verifica prin astfel de teste noţiuni de literatură sau compuneri, doar pe cele de gramatică, ceea 

ce nu este bine, deorece copiii trebuie să exerseze şi aşa ceva, deoarece au în programa pentru evaluare 

naţională destul de multe exerciţii de lucrat pe text şi de întocmit compuneri. 

Acum, că trăim din nou o perioadă de online, o să o iau de la capăt cu teste online sau portofolii, iar 

la compuneri…le dau ca temă sau să scrie în timpul orei, în „clasă”. Nici eu nu sunt bucuroasă în online, 

prefer şcoala la şcoală, deorece consider, poate ca mulţi cei din generaţia mea (generaţia cu „cheia la gât”, 

cu joaca în gaşcă) că faţă în faţă mesajul se transmite cum trebuie, oamenii sunt mai atenţi şi mai receptivi, 

mai ales copiii, care în online îşi găsesc repede alte preocupări, oricât de interesante ar fi lucrurile pe care 

le spui la oră. 

Sper la vremuri mai bune, pentru că viaţa obişnuită s-a schimbat, nu o să mai revină la ce a fost înainte 

de martie, dar omul se adaptează. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. DUMITRESCU MARIA-OLGUȚA,  

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA 
 
Evaluarea este un concept deosebit de cuprinzător, definit în diverse feluri de pedagogi. Constantin 

Cucoş consideră evaluarea drept activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază 
prin note. Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă un compartiment esenţial şi definitoriu al 
procesului de învăţământ, situat pe acelaşi plan cu dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
Evaluarea este integrată procesului de predare – învăţare prin diverse modalităţi cum ar fi: observarea fără 
întrerupere, exerciţii, întrebări pentru notarea curentă, lucrările scrise curente, testele docimologice, probele 
practice, evaluarea iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală. 

Structura procesului de evaluare cuprinde următoarele trei etape: 
 verificarea, termen sinonim cu cei de examinare şi control, înseamnă activitatea complexă de cunoaştere 

a progresului şcolar, respectiv de confirmare sau infirmare a acumulării de către elevi a cunoştinţelor şi abilităţilor 
cerute de programele şcolare. 

 măsurarea este procesul de cuantificare sau de determinare a numărului de caracteristici de un anumit fel 
posedate de şcolari, deci a mărimii rezultatelor verificate.  

 aprecierea (notarea) este noţiunea corelativă cu măsurarea, rezultatele activităţii instructiv-educative fiind 
exprimate prin calificative, menţiuni speciale şi mai ales prin note. Aprecierea implică şi formularea unor judecăţi 
de valoare asupra acţiunii instructiv-educative. 

Evaluarea îndeplineşte următoarele funcții: 
 funcția de diagnoză, adică de constatare precisă a efectelor acţiunii pedagogice şi de apreciere a acestor 

efecte în perspectiva obiectivelor stabilite.  
 funcţia de prognosticare este în interdependenţă cu precedenta, întrucât cunoaşterea rezultatelor unei 

etape sau ale unui anumit ciclu şcolar oferă previziunea referitoare la capacitatea elevului de a aborda o nouă lecţie, 
un nou capitol, o materie nouă, de a face faţă ciclului şcolar următor sau de a se adapta la noi situaţii educaţionale.  

 funcţia de conexiune inversă sau de feedback - evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă şi un 
important mijloc de acţiune corectivă, adică de reglare continuă (prin măsuri sociale şi instituţionale), autoreglare 
şi autoperfecţionare permanentă (măsuri de corectare întreprinse de cei angajaţi în procesul instruirii – profesorii şi 
elevii).  

 funcţia educativ – formativă şi stimulativă este generată de efectele exercitate de evaluare asupra întregii 
vieţi psihice a elevilor, a complexului de trăsături definitorii ale personalităţii şi comportamentului lor.  

 funcţia de clasificare şi selecţie a evaluării se referă la înşiruirea sau aşezarea elevilor în cadrul clasei din 
care fac parte în ordinea notelor obţinute, ierarhizarea claselor din cadrul şcolii.  

 funcţia socială a evaluării şcolare decurge din exigenţele crescânde faţă de calitatea forţei de muncă 
pregătită în esenţă prin învăţământ la toate nivelurile şi în toate sectoarele de activitate economică, socială, politică 
şi culturală.  

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
Precizez că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole.  
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Menționez că validitatea testului este un proces care 
poate produce rezultate corecte abia după mai multe cicluri de examinare.  

Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am fost nevoiți să căutăm instrumente necesare lucrului 
online cu elevii noștri. Printre acestea menționez platformele Zoom, Skype, Messenger și Whatsapp. 
Platforma Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La 
fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom (care este implementat în școala noastră), dar și Microsoft Team. 
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După acestă perioadă de cursuri online, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul online dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti. 

Niciunul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. Voi 
încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 

 pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și 
simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată; 

 probele scrise ies din discuție pentru instrumentele online. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă; 

 probele practice - doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic; 
 pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora (Clasroom) și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea 
spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea 
acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

 platformele gratuite Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms permit o gamă variată de 
întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură crearea de categorii de întrebări care să limiteze 
accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. 

În opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. DUMITRU TATIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 GIURGIU 
 
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis.  

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. În cadrul 
activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin intermediul căruia se 
determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, dacă rezultatul este un 
succes sau un insucces. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Prin urmare, platformele și instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de 
predare-învățare-evaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii 
online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită platformă 
online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, neașteptate, 
comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale 
pozitive de învățare cât și de evaluare.  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

  
DUMITRU VIOLETA 

 
 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Diferite 

instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fii de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile din clasă pe care profesori le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt 
testele finale date la sfârșitul unui semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Pentru realizarea activităților în mediul online putem folosi instrumente digitale, care au avantajul 
că se pot utiliza în facilitarea învățării și evaluării online necesare în susținerea școlii de acasă.  

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora: gradul de interacțiune, de comunicare și de colaborare. 

Aplicații feedback: - instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj si evaluare. Printe cele 
mai folosite sunt : Quizizz, Kahoot, Mentimeter, etc . 

Kahoot - este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul apoi trimite codul de acces (pin) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. 

Puteți adăuga imaginii, clipuri video și diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al 
jocului. Se poare juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil.  

Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
Quizizz - este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 

formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. 
Permite inserarea de răspunsuri multiple, imaginii, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot 

utiliza pentru învățarea sincron live cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferite modele oferite de 

platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorilor statistici, progresul copiilor, precum și rapoarte 
detaliate despre răspunsuri. 

 Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activitatea de învățare. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificare, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 
cumulativă. Cea mai frecventa evaluare online este realizată prin teste de tip chestionar și este o metodă ce 
poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate și provoacă elevii să aibă o atenție 
sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu 
asupra materiei. 

 Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare. Cu ajutorul calculatorului evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj 
pe loc. Este o evaluare brută cu un feedback insuficient deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare /înțelegere. 
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 METODE DE EVALUARE ONLINE  

 ÎN CENTRELE DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 
 

 PROFESOR DOCUMENTARIST: DUP VANESA ARUNA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA”DR. PETRU ȘPAN ”- LUPȘA 

 
I. PROIECT CULTURAL –”CREAREA UNUI CALENDAR CULTURAL ”  
Grup țintă: tineri, elevi, voluntari 
Scurtă descriere: Creșterea accesului la informații culturale prin consultarea resurselor tradiționale 

din bibliotecă și crearea unui calendar cultural online (denumire, scurtă descriere, locul de desfășurare, dată 
desfășurare, public țintă, fotografii/filme, testimoniale etc. unde e cazul), respectiv crearea unei baze de 
date cu resurse variate referitoare la patrimoniul cultural, istoric, etnografic, natural și turistic local. Baza 
de date va cuprinde și o centralizare de linkuri utile structurate pe diverse categorii ce vor putea fi consultate 
de utilizatorii bibliotecii. Informațiile vor fi colectate și introduse în baza de date cu sprijinul voluntarilor. 
Proiectul va presupune utilizarea de resurse moderne de informare – ebook reader, materiale interactive, 
cărți audio, filme etc. și se va axa pe crearea de materiale diverse și utilizarea de resurse digitale despre 
tradiții locale, ceremonii, monumente, alte informații culturale. 

Rezultate așteptate: Promovarea culturii locale prin metode clasice(tipărituri, broșuri, ziare locale 
etc.)care pot fi oferite turiștilor și altor vizitatori ai comunităților cât și prin metode moderne ce utilizează 
internetul și alte medii digitale(calendar online –web, reclamă online, CD, DVD etc.) 

 
 II. PROIECT CULTURAL ”REALIZAREA UNEI COLECȚII DE REFERINȚĂ CU PUBLICAȚII 

MULTIMEDIA” 
GRUP ȚINTĂ: elevi, profesori, medici, funcționari din primărie 
SCURTĂ DESCRIERE: Proiectul urmărește constituirea unei biblioteci de referință cu publicații 

multimedia având ca punct de plecare cerințele de informare și documentare ale utilizatorilor comunității 
respective pe care bibliotecarul trebuie să le cunoască și să le analizeze temeinic. În funcție de aceste cerințe 
și de grupul țintă vizat va fi întocmit planul de realizare a acestei colecții. 

a) se vor face investigații pe Internet căutându-se informații prestabilite legate de ceea ce doresc să 
cunoască utilizatorii și se va organiza o bază de date cu date relevante. Informațiile considerate utile vor fi 
copiate și stocate în foldere dedicate. 

b) o a doua categorie de informații se va organiza pe baza publicațiilor de referință editate pe suporturi 
informatice de tipul CD, CD-ROM, DVD- ROM, care trebuie achiziționate de bibliotecă. Se găsesc pe 
astfel de suporturi, enciclopedii și dicționare de diferite tipuri. 

c)cea de-a treia categorie de informații provine din publicațiile fizice care sunt scanate secvențial de 
bibliotecă în funcție de tematica urmărită. Educația utilizatorilor în utilizarea acestor instrumente de lucru 
constituie partea de încheiere a proiectului. Se va constitui o baza de date locală cu publicații variate 
consultabile electronic. Această bază va cuprinde deopotrivă informații utile pentru activitățile economice 
și sociale-sprijin pentru integrarea socială a șomerilor, pentru educația în sprijinul muncii, pentru educația 
sanitară, etc, dar și informații enciclopedice pentru loisir .Bibliotecarul poate invita la bibliotecă 
antreprenori locali pentru a le prezenta oportunitatea de a găsi informații utile pentru dezvoltarea afacerii 
și va facilita de asemenea întâlniri între angajatorii din mediul privat și persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă. 

REZULTATE AȘTEPTATE: Promovarea și utilizarea bazei de date locale constituite prin: 
1.Conștientizarea comunității referitor la existența unor informații utile pentru nevoi specifice 

grupurilor țintă pornind de la dialog cu membrii comunității. 
2.Diseminarea de materiale de promovare. 
 
 III.PROIECT CULTURAL ”CREAREA UNEI ARHIVE DIGITALE” 
 Grup țintă: seniori, tineri, elevi, alți membri ai comunității 
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Scurtă descriere: proiectul va consta în promovarea cărților reprezentative din bibliotecă care pot 
sprijini realizarea unei colecții online de fotografii și documente locale care să păstreze imaginea, valorile 
și identitatea comunităților. Se va avea în vedere evidențierea acelor elemente care au valoare de unicat în 
comunitate. În cadrul parteneriatului din proiect pot fi puse în paralel diferite valori locale. Proiectul va 
avea în vedere promovarea online a rezultatelor cu scopul de a populariza monografia locală. Vor fi 
organizate schimburi de experiență între parteneri și alți membri ai comunităților implicate în proiect în 
vederea diseminării informațiilor culturale identificate. 

Rezultate așteptate: Promovarea colecției de fotografii și documente locale realizate atât prin metode 
moderne ce utilizează internetul și alte medii digitale(reclamă online, bannere, CD, DVD etc.)cât și prin 
metode clasice (tipărituri, broșuri etc.) și publicarea elementelor (itemilor) specifice în portalul 
Europeana(www.europeana.eu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.”Utilizarea TIC pentru activități educaționale”-Ghid pentru profesori, București 2013. 
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 EVALUAREA IN ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR DURAN NICULINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION ROȘCA” COMUNA COCHIRLEANCA 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă- 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor. Datorită 
importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este 
cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. 
Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari 
de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze 
exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala 
utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. 
Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau 
exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care 
poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile online, enumerate în literatura de specialitate, pentru evaluarea efectuată de cadrul didactic 

includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 portofolii; 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
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să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

APLICAȚIILE MENTIMETER, JAMBOARD ȘI CHATTER PIX. 
MODALITĂȚI DE UTILIZARE ȘI EVALUARE LE CLASĂ LA CLASĂ 

 
DURDUN MAGDALENA 

 
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-

evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii 
întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a 
informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii. 

Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, 
animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând 
navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. Rolul 
cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel 
de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, 
strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC. 

Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce şi 
controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, conform 
resurselor bibliografice. 

 „Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”  

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la 
o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru 
colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.  

Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. Termenul 
de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care 
conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire. 

Proiectul Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite utile 
elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, 
eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning şi altele. 

 Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să contribuie la dezvoltarea 
şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe formate din elevi, studenţi şi 
profesori .  

Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de informaţii 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi 
moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului.  

Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download 
gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului.  

Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul numeroşilor 
colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau educaţional.  

Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De 
asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum şi îmbunăţăţirea 
designului paginii principale. 

Ce este Mentimeter? 
Mentimeter este o aplicație de prezentare interactivă cu sediul în Stockholm, Suedia. Aplicația 

permite utilizatorilor să creeze prezentări și să primească contribuții din partea publicului prin sondaje, 
diagrame, teste și alte funcții interactive. Mentimeter servește cursuri, întâlniri, conferințe și alte activități 
de grup. 
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Cum să încorporați videoclipuri într-o prezentare mentalimetrică? 
Acum, lucrați la prezentarea dvs. despre Mentimeter. Există un singur videoclip YouTube care este 

indispensabil pentru diapozitivul tău perfect altfel. Cu toate acestea, din anumite motive, nu puteți încorpora 
videoclipul. Acest videoclip YouTube este totul în prezentarea dvs. 

Am vești proaste pentru tine. Din păcate, tu nu poți încorpora un videoclip pe Mentimeter. Este 
doar indisponibil. Deși utilizatorii Mentimeter au solicitat această funcție de mai mulți ani, din cauza unui 
motiv misterios, încă nu a fost făcută. 

Dar ... înainte de a deveni disperat, există și vești bune. AhaSlides ar veni să salvez ziua (bine, a ta, 
cel puțin)! 

 AhaSlides este un software de prezentare complet integrat, oferind utilizatorilor săi toate 
instrumentele necesare pentru a crea o experiență dinamică și incluzivă pentru publicul tău. În afară de 
opțiunile de întrebări și răspunsuri și de sondare, puteți configura joc de diapozitive de conținut și de testare, 
încorporați fotografii și videoclipuri pentru a adăuga mai multă profunzime. 

Cu Mentimeter se pot crea suporturi vizuale interactive, în care profesorul integrează instrumente 
pentru feedback sincron: sondaje și întrebări deschise. Fiecare elev se conectează pe menti.com utilizând 
un computer, tabletă sau telefonul mobil și „participă”, în același timp contribuind la redimensionarea sau 
personalizarea experienței de învățare care se construiește în clasă. 

 Aplicația Google Jamboard este o tablă vituală unde poți să-ți pregătești lecțiile dinainte, apoi poți 
lucra cu elevii in direct ei având posibilitatea de a scrie pe tablă( în cazul in care profesorul îi dă acceptul) 
sau poate doar să vadă ceea ce s-a scris. Pe tablă pot fi atașate poze din calculatorul personal sau direct de 
pe google. 

Cu această aplicație asociată Jamboard, puteți răsfoi, vedea și trimite articole Jam create de dvs. și 
de colegii de echipă. Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la distanță pot 
să schițeze idei și să le salveze în cloud, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv. 

Aplicația se adresează clienților G Suite . 
 
Folosirea aplicației „Jamboard”  
Jamboard este o tablă online care vă permite să colaborați în timp real.  
1. Creați un Jamboard nou accesând jamboard.google.com 
2. Adăugați conținut, cum ar fi imagini sau documente 
 3. Partajați tabla (Jam) cu elevii dvs. prin intermediul Google Classroom 
Chatter Pix Kids –este o aplicatie pentru telefon care se descarcă din Magazin Play sau App Store. 

Acestă aplicație este usor de folosit și este amuzantă și captivantă pentru elevii. Se face o poză( a unui desen 
sau a unui personaj care are legătură cu lecția predată), i se desenează o guriță, apoi se inregistrează un text 
de 30 secunde care reprezintă ideea de bază a lecției, se salvează apoi se prezintă clasei cu ajutorul 
telefonului sau a tablei interactive. 

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-
evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii 
întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a 
informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBIOGRAFIE: 
 http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
www.edu.ro 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE 

 
DURNEA ADELA CRISTINA, G.P.P. NR. 1, MARGHITA 

 
În reforma educațională întreprinsă în momentul de față în învățământ, importanța activității de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învățământ, precum și dificultățile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 

În învățământul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educațional. În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de 
învățământ. 

 Dar de ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie:  

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?  
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?  
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?  
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?  
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?  
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole.  
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în sunt în prezent: utilizarea comunicării 
prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: povestiri, 
alcătuirea şi predarea de portofolii, şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu 

1106



răspuns de tipul alegere multiplă şi participarea la diverse concursuri. Unele dintre opţiunile online 
enumerate în literatura de specialitate includ: 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE LA PREȘCOLARI 

 
DUȘA ADRIANA-ELENA,  

G.P.P.”PITICOT”CÎMPENI 
  
În contextul situației de criză sanitară când școala se desfășoară online s-au adus anumite inovații și 

modificări la metodele de evaluare ale preșcolarilor.Deoarece ei nu se mai deplasează până la grădiniță 
pentru a participa fizic la lecții și activități desfășurate față în față s-a recurs la folosirea internetului ca 
mediu de transmitere în direct a activităților, discuțiilor și evaluărilor preșcolarilor.  

Pentru că sunt mici și nu citesc cursiv încă, s-au introdus evaluările prin intermediul imaginilor 
postate sub formă de chestionare, teste, jocuri pe platforme educaționale de tipul Kinderpedia, 
Learningapps, Videoant, Storyjumper, Genially, etc.  

Copiii înțeleg imaginile și iubesc culorile. Cu acestea se pot crea teste scurte cu răspunsuri multiple 
la întrebări simple de genul: ”Cine ne trezește dimineața? 

Răspuns: a) Cocoșul 
 b) Puii. 
S vor amuza când vor răspunde și vor primi un feedback din partea platformei utilizate de genul:” 

Bravo!Ai răspuns corect!” sau dacă au greșit se va răspunde cu :  
”Mai încearcă!” 

 
Deși par dificil de învățat aceste platforme nu sunt imposibil de folosit fiind accesibile chiar și 

elevilor. Sunt foarte interesante, cu multe posibilități de exprimare, accesibile financiar (gratuite), au multe 
informații și spațiu mare de stocare. 

Treptat și de nevoie s-a avansat cu un pas mare în era calculatoarelor lăsând la o parte pana și stiloul 
și începând o eră nouă și modernă de exprimare online prin intermediul tastaturii, calculatoului și a 
internetului.  

În viitor se vor introduce ore obligatorii în orice clasă de platforme educaționale care să îi formeze pe 
tinerii învățăcei în noua tehnologie informatică atât de utilă în pandemie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: RODICA DUȚĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 „ELENA DONICI CANTACUZINO” 
PUCIOASA – DAMBOVIȚA 

 
 Anul școlar 2019-2020 ne-a adus pe toți în situația de a face față provocărilor lecțiilor online. 

Și cum totul se desfășura pe „repede înainte” am fost puși în situația de a evalua elevii la final de 
semestru și de an școlar prin tehnici și metode pe care le-am considerat accesibile și potrivite în același 
timp elevilor noștri. 

Pentru că manualele digitale ne oferă evaluări (și nu numai) foarte bine structurate, am găsit o 
modalitate de a le transpune în Google Forms și de a le trimite elevilor să le rezolve on-line. Am făcut Print 
screen-uri pe pagina din manualul digital, am prelucrat în Paint, decupând fiecare item în parte și am 
adăugat în Google Forms ca și item de rezolvare.  

Astfel, testul odată creat, a fost trimis elevilor pe grupul de whatsapp al clasei în timpul orei de 
evaluare dintr-o sesiune Zoom. Elevii au fost foarte încântați de aceste teste! 

Iată și un model de evaluare, clasa a III-a, unitatea de învățare: FRACȚII. 
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EVALUAREA ÎN INVĂȚĂMÎNTUL ONLINE 

 
ED. DUȚU GABRIELA 

GRADINIȚA CU P.P. NORD 2, RM. VALCEA 
 
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, 

reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dificilă pe care o traversӑm. 
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care copiii noștri, o experimentează 
cu succes. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 
a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatoare cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 
pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. 

 Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și cadru didactic, 
jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost 
diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatoarea 
le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât 
metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu 
preșcolarul. 

 Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează 
mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. 
Educatorii au îndrumat părinții, precizând că este important, ca preșcolarii să nu înceapă ziua cu jocuri 
video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru cadrele didactice este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi preșcolarilor o serie de 
opțiuni, făcându-le plăcere acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Nu trebuie pierdut din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca copiii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport digital este 
un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. 

Cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri foarte multe. 

Exemple:  
- aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook 

messenger;  
- apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare copil; 
- utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc. 
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Cadrele didactice accentuează că în procesul de organizare a învățării de la distanță s-au adaptat 
treptat condițiilor specifice create de criză. Menționează că au învățat să comunice mai eficient și să 
relaționeze mai bine cu elevii, cultivând încrederea în forțele copiilor, dar și ei singuri devenind mai 
încrezători. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ONLINE 

 
DIMIANU RALUCA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BARBU IONESCU” URZICUŢA 
 
 Procesul de învăţământ este alcătuit din trei mari componente: 
 -predarea; 
 -învăţarea; 
 -evaluarea. 
 Alături de activitatea de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe, activitatea de apreciere a 

rezultatelor şi a procesului desfăşurat alcătuieşte triada de bază a întregii activităţi didactice pe care orice 
profesor o desfăşoară. 

 În cadrul evaluării şcolare întâlnim funcţiile evaluării (funcţia de măsurare, funcţia de diagnoză şi 
funcţia de prognozare), forme ale evaluării (evaluare iniţială, evaluare continuă formativă şi evaluare finală) 
şi metode de evaluare care pot fi de două feluri:  

• metode de evaluare tradiţionale (evaluarea prin probe orale, evaluarea prin probe scrise și evaluarea prin 
probe practice); 

• metode de evaluare moderne (observarea sistematică a comportamentului elevului față de activitatea 
școlară, portofoliul, proiectul, investigația și autoevaluarea). 

 În zilele noastre, în vreme de pandemie, s-a făcut o trecere directă de la şcoala „faţă în faţă” la şcoala 
din mediul online. Foarte multe şcoli îşi desfăşoară orele în mediul online, aşa că trebuie să devenim cât 
mai interesaţi de cum putem aplica toate metodele necesare pentru ca procesul de învăţământ să fie cel 
puţin la fel de bun ca şi în cazul orelor cu participare directă. 

 Pe lângă predare şi învăţare, şi în mediul online trebuie să aplicăm evaluarea.  
 După părerea mea, evaluarea prin probe orale se potriveşte cel mai bine cu mediul digitalizat de 

astăzi. Cadrul didactic se bazează pe comunicare, iar probele orale constituie o bază bună a orelor online. 
Probele scrise şi cele practice sunt mai dificil de realizat, deoarece nu putem avea siguranţa corectitudinii 
elevilor. 

 În cazul metodelor de evaluare alternative, putem aplica cu uşurinţă observarea sistematică a 
comportamentului elevului, deoarece un cadru didactic are calitatea de a face aceste remarci şi de a evalua 
întreg procesul educativ. Mai putem aplica şi portofoliul, proiectul şi investigaţia deoarece implică elevul 
în activităţi de cercetare şi de descoperire. Nu în ultimul rând, putem aplica autoevaluarea. Elevii trebuie 
familiarizaţi cu acest tip de evaluare, iar mediul online este unul propice.  

 În concluzie, este important să găsim metode diverse, dar potrivite mediului digitalizat prin care 
munca depusă atât de cadrul didactic cât și de elevi să poată fi valorificată într-un mod cât mai corect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• I. CERGHIT, I.T. RADU, E. POPESCU, L.VLĂSCEANU; DIDACTICA, MANUAL PENTRU CLASA 

A X-A, ŞCOLI NORMALE; EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A.; BUCUREŞTI 1999 
• DAN POTOLEA, IOAN NEACŞU, ROMIŢĂB. IUCU, ION-OVIDIUPÂNIŞOARĂ; PREGĂTIRE 

PSIHOPEDAGOGICĂ, MANUAL PENTRU DEFINITIVAT ŞI GRADUL DIDACTIC II; EDITURA POLIROM 
2008 
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 EVALUAREA FORMATIVĂ SAU CONTINUĂ ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 PROF. DIMITRIA CAMEN 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „PETRE MANARCESCU”, LIPOVU/ DOLJ 
 
 Evaluarea formativă (continuă) este un tip de evaluare care se desfășoară în cadrul procesului de 

predare- învățare- evaluare, dându-i posibilitatea cadrului didactic de a se raporta la competențele specifice 
și de a urmări progresul elevilor. Este un tip de evaluare ritmică, pe baza unui feedback continuu, care 
generează relaţii de cooperare între profesor şi elev, acest tip de evaluare, putând fi utilizat și în cadrul 
lecțiilor online. 

Aspecte definitorii: 
 • este o evaluare criterială, bazată pe competențele învățării;  
• intervine în timpul fiecărei sarcini reprezentative de învățare;  
• informează elevul și profesorul asupra gradului de stăpânire a achizițiilor; 
 Secvenţe de evaluare formativă putem insera în orice moment al lecţiei, în funcţie de obiectivele / 

competențele urmărite. Astfel, dacă dorim să urmărim capacitatea elevilor de a identifica mesajul unui text 
citit la prima vedere, putem introduce un moment de verificare a cunoştinţelor imediat după lectura textului 
(de exemplu, după lectura schiței Vizită… de I.L. Caragiale se cere elevilor să identifice în text cuvintele 
care arată momentul și locul de desfășurare a întâmplării); dacă vrem să urmărim capacitatea elevului de a 
identifica trăsăturile unei opere lirice/epice/dramatice, inserăm un moment de verificare orală sau scrisă 
după predarea-învățarea acestor trăsături (de exemplu: Găsiți în textul liric Lacul de Mihai Eminescu cel 
puțin două trăsături ale operei lirice și argumentați prezența lor). După rezolvarea sarcinilor primite, elevii 
postează răspunsurile. 

 Evaluarea formativă impune o altă atitudine faţă de procesul predării-învățăriievaluării, atât 
profesorul, cât şi elevul se manifestă activ, profesorul îndrumă elevul, motivându-l pentru învăţare, iar 
elevul dobândește încredere în sine, în forţele proprii.  

 De asemenea este tipul de evaluare care răspunde în cel mai înalt grad funcţiilor pe care trebuie să le 
aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în 
pregătirea elevilor, determinând relații de cooperare între profesor și elevi, cultivând atât capacitatea de 
evaluare, cât și pe cea de autoevaluare. Evaluarea formativăși în mediul online are un rol foarte important 
deoarece susține procesul instructiv- educativ, permițând cunoașterea pregătirii elevilor, identificarea 
neajunsurilor după fiecare secvență de învățare și, în consecință, adoptarea măsurilor necesare ameliorării 
procesului de învățământ și a randamentului școlar. 

 Evaluarea formativă îndeplineşte funcţii specifice activităţii de evaluare în general (funcţia 
diagnostică, prognostică), dar funcţiile caracteristice acestui tip de evaluare sunt funcţia de feedback, 
funcţia de corectare a greşelilor, de ameliorare şi reglare a procesului, precum şi funcţia educativă prin care 
se urmăreşte formarea capacităţii elevilor de a se autoevalua realist. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 DINA ȘTEFANIA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat.  

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. Invățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, 
coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care 
abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu 
au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor 
contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, 
public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum 
de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare –
evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, putem spune, că aceasta nu există cu adevarat în 
lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii 
acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce.  

 Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a judeca, 
a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida. 

 Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai 
necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, spre atingerea scopurilor 
propuse şi este o operaţie complexă, un tot unitar care conduc spre identificarea unor aspecte variate: conţinuturile şi 
obiectivele ce trebuie evaluate; 

 Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 
învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi 
mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, 
şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare, iar învăţătorul îşi va 
schimba strategia de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a predării. Deoarece este un 
proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe forme de evaluare:  

A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează.  

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea formativă 
este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și satisface cerinţele 
pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi 
cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. 
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 C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor şcolare 
şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 
semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ. Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai 
multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a performanţelor elevilor, după cum urmează: 

 1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-
o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse 
tehnici, cum ar fi: conversaţia de verificare; cu suport vizual; descrierea şi reconstituirea;completarea unor 
dialoguri incomplete. 

 Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
 2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari 

într-un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu. Evaluarea 
scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le 
permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor 
întrebări cu acelaşi grad de dificultate. Metoda de evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: 
extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); activitatea de muncă independentă în clasă; lucrarea de control 
(anunţată); tema pentru acasă; testul. 

 3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 
însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se 
realizează printr-o mare varietate de forme: confecţionarea unor obiecte; executarea unor experienţe sau 
lucrări experimentale; întocmirea unor desene, schiţe, grafice;interpretarea unui anumit rol; trecerea unor 
probe sportive. 

 În învăţământul primar de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 
complementare, cum ar fi:observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia; 
proiectul; portofoliul; autoevaluarea. 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 
că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator. 

Dupa această scurtă prezentare, putem concide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia 
majoră de feed-back numai atunci când, atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că 
trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile 
celuilalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
- Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
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PORTOFOLIUL-METODĂ DE EVALUARE PRETABILĂ 

INVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE 
 

DINCĂ ANA 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 1 MOTRU-GORJ 

 
 Portofoliul este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă 

de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” 
(Cucoş, 2008, 140). 

 „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă 
de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000, 225-226). 

 Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.” (Radu, 
2000, 226). 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea progresului 
în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an şcolar 
sau chiar ciclu de învăţământ). 

 Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66): 
* „poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că ele este cel care stabileşte scopul, contextul, 

realizează proiectarea lui, formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii 
elevilor sau 

* poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot alege anumite 
instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate, considerate semnificative din punct de vedere 
al calităţii lor.” 

Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”: fişe de informare şi documentare 
independentă, referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, pliante, prospecte, desene, colaje, 
postere, teme, probleme rezolvate, schiţe, proiecte şi experimente, date statistice, curiozităţi, elemente 
umoristice referitoare la tematica abordată, teste şi lucrări semestriale, chestionare de atitudini, înregistrări 
audio/video, fotografii, fişe de observare, reflecţii ale elevului pe diverse teme, decupaje din reviste, 
reproduceri de pe internet; liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări, hărţi cognitive etc.. 

Avantajele utilizării portofoliului: permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor 
produse care, de regulă, nu fac obiectul niciunei evaluări; evidenţiază cu acurateţe progresul în învăţare al 
elevilor prin raportare la o perioadă mai lungă de timp; facilitează exprimarea creativă şi manifestarea 
originalităţii specifice fiecărui elev; determină angajarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul 
evaluativ; permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev, dar şi a aspectelor ce pot fi 
îmbunătăţite; constituie repere relevante pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii; 
cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute; nu induc stări 
emoţionale negative, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor; facilitează 
cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea;  

Contribuie la:  
♣ dezvoltarea capacităţii de autoevaluare;  
♣ formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive;  
♣ dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală;  
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♣ dezvoltarea capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe;  
♣ dezvoltarea capacităţii argumentative;  
♣ dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs;  
♣ dezvoltarea competenţelor de comunicare;  
♣ dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.. 
Dezavantajele utilizării portofoliului: dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de evaluare 

holistică; riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc..  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. DINCA DANIEL VICTORAS 
LICEUL ,,DANUBIUS,, CALARASI 

 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colecteaya, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unor judecăţi de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. Evaluarea ne va arata ce ştie elevul la un moment 
dat. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. Gradul de corectitudine din partea elevului este pus sub semnul 
întrebării, tentaţia de a avea un comportament incorrect este foarte mare. Un test online, oferă posibilitatea 
elevului de a fii singur, fără a primi influenţe negative din partea unor colegi, cum se mai întâmplă uneori, 
dar are şansa ca aceste elemente să nu deformeze realitatea. Elevul are posibilitatea de a arăta ceea ce ştie 
şi mai ales ceea ce ştie să facă într-o varietate de context şi situaţii. Valenţele formative ale diferitelor 
metode de evaluare ne asigură exersarea abilităţilor practice- aplicative ale elevilor, asigurând o mai bună 
clarificare conceptual şi integrare în sistemul noţional a cunoştinţelor assimilate, care devin astfel 
operaţionale. 

 Daca ne uităm asupra procesului educaţional, metoda este cea care conturează întregul demers de 
proiectare şi realizare a acţiunii evaluative, iar instrumental de evaluare este parte integrantă a metodei, 
fiind cel care concretizeză la nivel de produs opţiunea metodologică a profesorului de a măsura şi a aprecia 
cunoştinţele elevului într-o situaţie educaşională bine conturată. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, sunt încurajate 
acţiunile şi explorarea noilor situaţii și să permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Emoţia prezenţei în clasă dispare, elevul are în unele 
situaţii un sentiment de înstrăinare, empatia care se clădise în urma interacţiunii elev- profesor dispare.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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PORTOFOLIUL DIGITAL ȘI FORMULARELE DIN GOOGLE 

CLASSROOM-INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROFESOR DINU CRISTINA FABIANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA, OLT 

 
Întreaga omenire traversează o perioadă dificilă datorită pandemiei. Toate domeniile de activitate, 

viața personală și profesională au de suferit.Învățământul nu face excepție și este supus unei provocări 
uriașe: să efectuăm actul didactic la distanță. 

Cum să reușim acest lucru când uneori este dificil să realizăm predarea-învățarea-evaluarea la clasă, 
față în față? Cum să evaluăm la distanță acei copii care au dificultăți în exprimare, în gestionarea stărilor 
emoționale? 

Din punctul meu de vedere o soluție privind modul de evaluare al elevilor la distanță ar fi portofoliul 
digital. În această variantă elevii nu vor mai fi nevoiți să prezinte portofoliul fizic, pe suport de hartie, nu 
se va mai face risipă de coli, cerneală, dosare și nu în ultimul rând, va fi ușor de adus la școală. Portofoliul 
ar putea fi păstrat pe stick, în calculator/laptop în mail sau trimis profesorului. 

Portofoliul reprezintă o colecție din produse ale elevului, selectate de el însuși, structurate și 
semnificate în mod corespunzător.Oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul 
intervalului de timp pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul 
proiectării.El permite investigarea produselor elevilor, care, de obicei, rămân neimplicate în actul evaluativ, 
reprezentând un stimulent pentru desfășurarea întregii game de activități.Cu ajutorul lui putem urmări 
evoluția și progresele înregistrate de elev în timp.Portofoliul este un produs complex, format din elemente 
diferite din punctul de vedere al canalului de transmitere a informației și a mesajului: fișe de informare și 
documentare independentă, referate, eseuri, pliante, prospecte, desene, colaje care pot constitui subiectul 
unor evaluări punctuale, dar nu obligatoriu.Elevul adaugă în portofoliu materialele pe care le consideră 
necesare, materiale care-l reprezintă, subliniind atitudinea și interesul față de domeniul abordat.Elevii sunt 
evaluați cel mai bine atunci când lipsește tensiunea și teama că poate răspunsul nu este cel așteptat de 
profesor.Pe lângă faptul că elimină tensiunea din evaluarea clasică, portofoliul îi permite elevului să se 
joace cu imaginația și să contopească cel mai bine cunoștințele acumulate din mai multe discipline.El poate 
vedea astfel totul ca o joacă din care rămâne cu importante informații. 

Fiecare profesor poate a auzit la un moment dat de la elevi următoarea întrebare:Dar la ce ne ajută 
această disciplină?Ei au impresia că fiecare disciplină ne ajută strict într-un anumit domeniu.În cazul 
disciplinei economie le-am demonstrat că aceasta îi ajută atunci când doresc să înființeze o firmă, când vor 
fi salariați și vor dori să își calculeze singuri salariul, în situația în care li se cere să completeze o cerere sau 
adeverință cu valoarea salariului brut sau net.Astfel de exemple pot continua. 

Portofoliul este relevant pentru creativitatea elevilor iar profesorul trebuie sa demnostreze flexibilitate 
apreciind elementele suplimentare introduse in structura sa.Pentru a avea succes în demersul de utilizare a 
portofoliului, trebuie stabilită o tematică ce poate să-l conducă pe elev la surse de informații diferite de cele 
utilizate la școală, precum și la forme de comunicare mai complexe.Portofoliul nu își atinge scopul dacă 
tematica are un grad accentuat de generalitate iar elevul este înlocuit de familie pentru realizarea 
activităților. 

Portofoliul digital are avantajul de a capta mult mai bine in filmulețe aspectele vieții economice. 
Printr-un video în care se arată cum reducerea prețului la anumite produse generează o cerere mai mare 
pentru acele produse, elevul va înțelege mai bine legile cererii si ale ofertei.Un filmuleț în care ne este 
prezentat cum produsele aflate în pragul expirării sunt puse la vânzare cu un preț mult mai mic astfel încât 
comerciantul să își recupereze totuși o parte din bani. 

O altă modalitate de evaluare o reprezintă formularele din Google Classroom.Acestea, față de 
portofoliul digital prezintă următoarele avantaje: 

-notarea este mult mai obiectivă datorită faptului că putem adăuga întrebări cu variante de răspuns; 
elevul va primi punctaj doar dacă a bifat răspunsurile corecte; 
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-se poate evita copierea răspunsurilor prin solicitarea de a rezolva testul într-o anumită zi, la o anumită 
oră iar timpul alocat testului poate fi limitat; 

-elevul își poate afla nota imediat ce a trimis testul și totodată are posibilitatea de a vedea răspunsurile 
greșite. 

Pentru exemplificare vă atașez imagini în care sunt prezentate posibilitățile oferite de aceste teste. 
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APLICAŢIA QUIZIZZ 

 
DINU IONELA ADELA,  

ŞCOALA GIMAZIALA ,,ILIE MURGULESCU,, VELA 
 
 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
 Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă 

pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor 
lor. 

 Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației.  

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările.  
Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, 

astfel: 
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 

un singur răspuns; 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Quizizz.com 
Edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRESC. DINU IONELA 

SCOALA GIMNAZIALA „ECATERINA TEODOROIU” BRAILA 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Există un număr de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod 
adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-
un mediu cu acces deschis, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: susţinerea de 
exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; furnizarea de flexibilitate în durată 
sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele 
în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a 
procesului de evaluare deoarece elevii pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi 
acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 

 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

 Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; ca o 
contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de 
evaluare şi resurselor. 

 Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  
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 Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; participarea 
la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii;revizuiri; examene online (cu 
carte deschisă, structurate, cronometrate). 

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ED. DOBĂ MARILENA 

G. P. N. POGĂNEȘTI 
 
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai maremăsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viată ! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să măîndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume! "(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole) 

 Educația copilului mic constituie ,,proba de foc” a oricărui sistem de învățământ. De felul cum se 
face educația la această vârstă depind eficiența și amploarea celei ce se va face în continuare.Educatia este 
un fenomen social care a însoțit istoria omenirii de la începuturile ei și va continua să existe de-a lungul 
existentei acesteia. 

Ea conservă și transmite experiența de cunoaștere teoretică și practică, valorile culturii și civilizației 
de la o generație la alta. 

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acțiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire și educație, și acțiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfășurării activității propriu- zise. Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de 
învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa 
acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. ,, Procesul evaluativ este 
totodată și un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor de educație și posibilităților reale 
de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”. Ceea 
ce este modern însă, în privința evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvență are în vedere, mai 
ales, cauzele rezultatelor obținute și soluțiile care se întrezăresc pentru îmbunătățirea acțiunilor instructiv 
educative.  

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele 
obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a 
noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea 
unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Din perspectiva pedagogiei tradiționale, o activitate bine desfășurată este aceea în care educatorul își 
îndeplinește toate obiectivele propuse. Problema care apare este însă următoarea: Cum concepem și cum 
formulăm obiectivele? Care sunt criteriile de operaționalizare a acestora? 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică.  

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai 
întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare 
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populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 

responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform 
căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi 
la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt 
doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte 
metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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METODE SI STRATEGI APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII 

ONLINE IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR DOBRANIS GABRIELA,  
SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI, BACAU 

 
 Învățarea on-line presupune voința comună a elevilor și profesorilor de a înlocui orele clasice de 

predare, învățare, evaluare cu activităţi de studiu individual și activități didactice în sistem tutorial online. 
Învățarea în mediul educațional virtual asigură continuarea procesului educațional prin activități on-line 
specifice fiecărei discipline, în perioada suspendării cursurilor. 

 Învățarea continuă, în lipsa cursurilor desfășurate în școală, presupune utilizarea mijloacelor 
educaționale digitale și de comunicare: 

- platforme digitale educaționale sau destinate creării și partajării resurselor educaționale deschise 
(https://digital.educred.ro; G-Suite); 

- aplicații destinate comunicării on-line specifice dispozitivelor mobile (telefon, tabletă, laptop); 
- resurse informaționale digitale: lecție, test, podcast, imagini, modele etc. ce pot fi folosite în procesul 

educațional și suntdisponibile pe platforme digitale educaționale. 
 Elevii sunt beneficiarii direcți ai educației, în toate formele ei. Enumar cateva dintre măsurile care 

privesc protecția sănătății elevilor în perioada utilizării echipamentelor digitale: 
-monitorizarea timpului petrecut de elevi în fața calculatorului (sesiunile de tip videoconferință nu 

vor dura mai mult de 40 de minute); 
-sarcinile de lucru (temele) nu trebuie să ocupe mai mult de 2-3 ore zilnic pentru toate disciplinele. 
 METODELE DE INVATAMANT sunt acele căi prin care elevii ajung, in procesul de invatamant, sub 

coordonarea educatorilor, la dobandirea de cunostinte, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor intelectuale 
si la valorificarea aptitudinilor specifice.  

 STRATEGIA DIDACTICĂ reprezintă un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale și 
alte resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective. Ocupă un loc central în cadrul activității 
didactice, deoarece proiectarea și organizarea lecției se realizează în funcție de decizia strategică a 
profesorului si este concepută ca un scenariu didactic complex, în care sunt implicați actorii predării- 
învatarii, condițiile realizării, obiectivele și metodele vizate.Strategia didactica prefigurează traseul metodic 
cel mai potrivit, cel mai logic și mai eficient pentru abordarea unei situații concrete de predare si învătare 
(astfel se pot preveni erorile, riscurile și evenimentele nedorite din activitatea didactică). Personalitatea 
copiilor este diferita, de aceea se construieste combinand zestrea genetica a fiecaruia cu mediul in care 
creste. Oricât de performanta sau prietenoasa ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile cadrului didactic. 
Cadrele didactice pot incarca pe platformele digitale dedicate scolarilor diferite resurse educationale, dar 
folosirea acestora, de catre acestia este bine sa se realizeze in afara spatiului digital nivelului lor de 
cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 
și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv, iar evaluarea in online este o provocare pentru noi ca 
si dascali. Activitatea online are pe langa avantaje si dezavantaje in relationarea cadre didactice-elev. Are 
insa si limite care au un impact negativ asupra invatarii. Pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru 
predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru 
învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa 
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de a se pregăti.entru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, 
sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul 
la o întrebare sau o lecție învățată.  

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Revista „Învăţământul preşcolar și primar”, nr. 1 -2, Editura ARLEQUIN, 2014.  
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PORTOFOLIUL - METODĂ DE EVALUARE ONLINE 

 
NUME ȘI PRENUME: DOBRE AURELIA CRISTINA 

SPECIALIZAREA: PROFESOR DE GEOGRAFIE 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.188, BUCUREȘTI 

 
 Instruirea diferentiată se constituie ca un învăţământ pe măsura elevilor, ceea ce conduce la formarea 

capacitaţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Profesorul nu transmite cunoştinţe, 
ci organizează, îndrumă activitatea de învăţare, asistă formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură 
adaptarea la situaţii noi. Instruirea diferentiată permite valorificarea potentialului fiecarui individ 
considerând fiecare individ un unicat şi permite totodată identificarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri 
de învăţare. 

 Evaluarea online are ca drept scop principal, cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 
unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, activitățile de evaluare fiind realizate 
în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu și să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activitati de învățare. 

 Internetul a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri și platforme 
online care vin în ajutorul elevilor și profesorilor. Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele 
trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă. 

 Portofoliului online este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, reprezintă un instrument 
de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. 
Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, observarea sistematică a comportamentului şcolar, 
proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiecărei discipline.  

 Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale, prezentarea 
experienţelor dobândite, urmărirea dinamicii procesului de instruire; 

Portofoliul permite elevilor să planifice învăţarea; să scoată în relief preocupările pentru disciplina 
respectivă; profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului, iar în funcţie de acestea să-şi planifice 
mai eficient activităţile; părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului didactic. 

În ceea ce privește elementele portofoliului nu există o listă unică a denumirilor şi a cantităţii de 
unităţi necesare pentru includerea în portofoliu. Aceasta depinde întru totul de profesor. Experienţa arată 
că lista din care se pot alege unităţile componente rămâne deschisă. Este susţinută orice iniţiativă ce ar 
propune elemente noi. 

 Conţinutul portofoliului depinde şi de obiectivele concrete ale disciplinei respective. 
Teoretic, un portofoliu cuprinde: lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei 

lucrări/fişe); lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; eseuri; articole, referate, 
comunicări; fişe individuale de studiu; experimente; înregistrări, fotografii care reflectă activitatea 
desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi; reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce 
lucrează; comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic; 

Avantajele folosirii portofoliului : 
- este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete ale 

activităţii; 
- permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii. 
informează pe diverşii interesati. Examinarea portofoliului permite persoanei care îl consultă să vadă 

direct (concret) ceea ce poate să facă sau să realizeze un elev fară a trebui să interpreteze un scor. 
- evidentiază progresul elevilor în învăţare. Cum portofoliul este un instrument care însoţeşte elevul 

pe parcursul învăţărilor sale, este posibil să se adopte o perspectivă longitudinală şi să se urmarească elevul 
în evoluţia sa în instruire; 

- motivează elevii pentru activitatea de învăţare. 
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 Majoritatea profesorilor care utilizează portofoliul pot mărturisi interesul pe care-l suscita elaborarea 
acestuia în randul elevilor comparativ cu alte activităţi mai traditionale care îi motivează în mai mică 
măsură; 

 Pentru evaluarea online a portofoliului, elevul transmite profesorului portofoliul prin intermediul 
internetului –platformei, email, unități mobile de stocare, urmând ca acesta să fie evaluat.  
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METODE SI TEHNICI INTERACTIVE DE PREDARE-INVATARE 

 
PROF. INV. PRIMAR, DOBRE AURELIA-GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM. MĂGURELE 
 
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, 
de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare 
de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare 
a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup. În practica şcolară sunt folosite şi alte metode de evaluare a 
nivelului de pregătire al elevilor, atât pe parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei, metode ce pot fi folosite și 
în online. 

Menţionăm câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor: 
• observarea; 
• referatul; 
• eseul; 
• fişa de evaluare; 
• chestionarul; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului şi 

disertaţiei/lucrării de diplomă, pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă. 
-OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a elevului sub diverse aspecte) poate fi 

folosită şi ca metodă de evaluare, cu condiţia să respecte aceleaşi cerinţe psihopedagogice, ca şi în cazul 
unei cercetări (investigaţii) pe o temă dată: să aibă obiective clare (exemplu: stimularea interesului elevilor 
pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor şcolare; creşterea caracterului aplicativ al predării şi 
învăţării); să se efectueze sistemtic, pe o perioada mai îndelungată (semestru sau an şcolar); să se 
înregistreze operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele observării. 

-REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la 
formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale 
studenţilor), este şi o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit 
segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. 

Când referatul se întocmeşte în urma studierii anumitor surse de informare, el trebuie să cuprindă atât 
opiniile autorilor studiaţi în problema analizată, cât şi propriile opinii ale autorului. 

-ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, anumite 
opinii, sentimente şi atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini 
cât mai mic), poate fi folosit şi ca metodă de evaluare. 

El este o alternativă la testul grilă, bazat pe itemi stereotipi, cu alegere duală sau multiplă, care tind 
să monopolizeze evaluările sumative în ultimii ani. 

Şi eseul însă, ca şi referatul, poate oferi informaţii limitate despre nivelul de pregătire al unui elev sau 
student, informaţiile lui urmând a fi corelate cu informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare. 

-CHESTIONARUL, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca metodă 
de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 
doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi 
de evaluare. 

Pe baza răspunsurilor primite de la elevi, el poate face nu doar aprecieri privind gradul de însuşire a 
unor cunoştinţe, ci şi precizări, completări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei 
anumite părţi din materia parcursă.  
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STRATEGII DE PREDARE ONLINE 
 

PROF. DOBRE LAURA-MIHAELA  
ŞCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GHEORGHITA”  

PODARI, JUD. DOLJ 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul 
de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, tradiţional, „față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am „îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea 
la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. Atât pentru elevi, 
cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o provocare! Nu suntem 
obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională sau putem să ne 
adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de suflet? Îmi place să simt emoția elevilor mei, îmi 
place să le transmit din trăirile mele. Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil 
să observăm în această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot 
pierde. Nu mai putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să 
fim un pic mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect. Dar… când a fost inventat 
învățământul on-line, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta 
trăim astăzi și ne adaptăm! 

Practica on-line de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare 
la distanță, proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis „dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise.  
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EVALUAREA - METODE ȘI STRATEGII  

 
PROF. DOBREA MIHAELA 

LICEUL ECONOMIC „AL. I. CUZA” PIATRA-NEAMȚ 
 
1. Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-

predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe 
baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. 
De asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar.  

 
2. Momente şi modalităţi de realizare a evaluării 
Metodologia evaluării de proces (a rezultatelor şcolare) presupune răspunsuri la urmatoarele întrebări 

: 
a)Pe cine evaluăm ? 
• toţi elevii, ca grup 
• elevii luaţi individual; 
• un anumit grup (de vârstă). 
b) Când ? 
-de câteva ori pe an, la diferite date ; 
• la date fixe ; 
• continuu. 
c)Prin ce mijloace ? 
• probe scrise, orale, practice 
• observaţia directă în clasă ; 
• referate, proiecte, teme pentru acasă ; 
• portofolii. 
d)Pentru cine ? 
• elevi, părinţi ; 
• profesori, factori de decizie ; 
• instituţii care vor angaja viitori absolvenţi. 
e)In funcţie de ce ?  
• obiective curriculare ; 
• standarde şi criterii de evaluare formativ-educativă 
Evaluarea poate fi : continuă sau periodică. 
Se realizează :  
• la începutul programului de instruire ; 
• pe parcurs ; 
• secvenţial ; 
• în final. 
Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul aplicarii, în: 
• Evaluare iniţială 
• Evaluare continuă (formativă) 
• Evaluare cumulativă (sumativă, globală) 
Evaluarea cumulativă este într-un fel, o evaluare de bilanţ.Ea se caracterizează prin : 
• un caracter normativ, permiţând compararea performanţelor elevilor cu obiectivele generale ale 

disciplinei şi cu nivelul de pregătire al elevilor la începutul programului ; 
• se realizează la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an şcolar, ciclu de învăţământ 

), determinând aprecieri finale asupra rezulttelor şcolare 
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• are efecte reduse asupra ameliorarii procesului de învăţare ; 
• măsurarea se realizează prin sondaj în randul elevilor şi asupra materiei parcurse ; 
• urmăreşte ierarhizarea elevilor după performanţele obţinute ; 
• -rezultatele acestei evaluări pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea unor măsuri 

privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 
Abordare comparativă între evaluarea sumativă şi evaluarea formativă: 

Criteriul folosit Evaluarea sumativă Evaluarea formativă 
Mijloace 
disponibile 
prioritare 

-verificări parţiale-aprecieri gen 
bilanţ 
-verificări gen sondaj-valabile doar 
pentru unii elevi şi doar pentru o 
parte a materiei 

-verificări susţinute pe secvenţe mici-aprecieri 
care determină ameliorari 
-verificarea întregii materii/elemente 
esenţiale-aprecieri valabile pentru toţi elevii 

Obiectivul 
principal 

-evaluarea cantitativă a rezultatelor-
efect ameliorativ redus la nivelul 
lecţiei 

-evaluare calitativă a rezultatelor –ameliorara 
lecţiei-perfecţionarea activităţii de instruire-
învăţare-evaluare 

Criteriul de 
apreciere a 
rezultatelor  

-compararea cu obiectivele specifice 
ale disciplinei de învăţământ 

-compararea cu obiectivele 
concrete/operaţionale ale activităţii de 
instruire-învăţare-evaluare 

Funcţia 
prioritară 
exercitată 

-clasificare, ierarhizare a elevilor -simulare a dezvoltării elevilor 

Efecte 
psihologice 

-stress, relaţii de opoziţie profesor-
elev/sursă de stress 

-relaţii de colaborare profesor-elev, dezvoltând 
capacitatea de autoevaluare 

Timp  -evaluarea ocupă 30-35% din 
activitatea didactică 

-evaluarea ocupa 8-10% din activitatea 
didactică 

 Metode tradiţionale de evaluare: -probe scrise 
 -probe orale 
 -probe practice 
Fiecare din aceste metode tradiţionale are avantaje şi dezavantaje.Din acest motiv, ele trebuie 

combinate într-un mod optim. 
Metode alternative de evaluare : 
• observarea sistematică a comportamentului elevului prin : fişe de evaluare/autoevaluare; liste de 

control/verificare; scări de clasificare 
• investigaţia 
• proiectul 
• referatul 
• portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permiţând strângerea unui material bogat şi 

variat despre progresul şcolar al elevului utilizând o varietate de metode şi tehnici de evaluare; 
• autoevaluarea este o tehnică corelată cu instrumentele de evaluare prezentate mai sus, permiţând 

elevului o cunoaştere a performanţelor proprii 
 Metodele alternative ofera profesorului informaţii suplimentare despre activitatea şi nivelul de 

achiziţii al elevului.Acestea completează datele furnizate de metodele tradiţionale. 
 In evaluarea de astăzi, indiferent de tipul ei folosim itemii. 
Din punct de vedere al obiectivităţii în notare, itemii se clasifica în : 
• itemi obiectivi ; 
• itemi semiobiectivi ; 
• itemi subiectivi ; 
3. Calităţile instrumentelor de evaluare :Pentru ca rezultatele evaluării să aibă semnificaţie pentru 

evaluatori, evaluaţi, instituţii şi societate, instrumentele de evaluare au următoarele calităţi : 
• Validitatea- calitatea unei probe de evaluare de a măsura exact ceea ce este destinat să măsoare; 
• Fidelitatea-calitatea unei probe de evaluare de a da rezultate constante în cursul aplicării ei 

succesive ; 
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• Obiectivitatea –gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori independenţi, în ceea 
ce priveşte un răspuns “bun”pentru fiecare dintre itemii unei probe 

• Aplicabilitatea –calitatea unei probe de evaluare de a fi administrată şi interpretată cu uşurinţă 
 Important este ca urmărind toate aceste obiective profesorul poate aprecia şi nota orice contribuţie 

pozitivă a elevului şi observa multiplele aspecte ale implicării acestuia în procesul instructiv-educativ, 
precum şi caracteristicile acestui proces în vederea ameliorarii lui şi realiăarii progresului şcolar în funcţie 
de posibilităţile fiecarui elev, de interesele şi preocupările sale, de cerinţele progamelor şcolare şi ale 
societăţii. 
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METODE DIDACTICE UTLIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 

 
PROF. DOBRESCU MARIA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL.MACEDONSKI„ CRAIOVA 
 
Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 

punctele tari şi slabe ale procesului didactic.Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în 
metode tradiţionale (evaluarea orală, evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau 
alternative. 

Conceptul de metodă provine din limba greacă (“methodos”) şi semnifică “drumul spre” sau “calea 
de urmat”.Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, 
identifică punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale şi metode moderne sau 
alternative. Sunt numite metode tradiţionale deoarece au fost consecrate în timp şi sunt utilizate cel mai 
frecvent deoarece aceastea asigură cadrului didactic un control mare asupra nivelului de pregătire a clasei, 
o apreciere amănunţită, o ierarhizare, dar şi o sancţionare. 

Metodele de evaluare alternative sau moderne indică faptul ca acestea s-au impus în practica şcolară 
în ultimii ani şi că se utilizează ori în locul, fie simultan ori în completarea celor tradiţionale. 

Metodele de evaluare tradiţionale şi alternative 
 Metode de evaluare tradiţionale  
Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea instructiv-

educatică. Aceasta constă într-un dialog purtat între profesor şi elev, prin care primul urmăreşte să obţină 
informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevul precum şi capacitatea 
acestuia de a opera cu ele.Cu prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze 
răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare 
atunci când se află în impas.Această metodă este utilizată în special la disciplinele socio-umane care au ca 
obiectiv formarea unor capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare. 

Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în scris, 
fără intervenţia profesorului, cunoştiinţele dobândite. Această metodă se concretizează prin: lucrări de 
control curent, a lucrărilor de control date la încheierea unei unităţi de învăţare, a unui semestru (teze). 

Această metodă permite evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ mic, iar comparativ 
cu evaluarea orală prezintă un grad mai mare de obiectivitate, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii 
unice de evaluare. Prin această metodă se asigură uniformitatea evaluării. Din păcate feed-back-ul activităţii 
nu este atât de rapid ca cel de la evaluare, nu este posibilă orientarea elevilor prin întrebări ajutătoare către 
un răspuns corect în cazul neînţelegerii cerinţei, corectarea probelor scrise solicită resurse mari de timp. 
Totodată, în cazul unor răspunsuri formulate ambiguu, profesorul nu poate cere lămuriri suplimentare 
elevului, pentru a aprecia corect răspunsul. 

Evaluarea prin probe practice vizează să identifice capacitatea elevului de a aplica practic cunoştinţele 
teoretice dobândite. Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică atunci când se 
evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, oferind informaţii de asemenea cu privire la 
însuşirea conţinutului conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică. Evaluarea 
prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele realizate pot fi 
analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

 Metode de evaluarea moderne/alternative 
Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul românesc 

sunt: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor 
didactice;referatul; portofoliul; proiectul; autoevaluarea. 

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice 
furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea metodică, fidelă 
şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele în fluxul lor 
natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a intereselor şi 
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preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în public.[16] 
Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere cu alte 
metode de evaluare. 

Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un 
anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc.Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului. 

Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă a unei 
teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală.Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi 
în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au posibilitatea să 
conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte motivaţi să realizeze un 
proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare.  

Autoevaluarea reprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea elevilor 
în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi comunicate anterior de către 
profesor în colaborare sau nu cu ei. Această metodă îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea şcolară 
şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, autonotare 
controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 
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UTILIZAREA APLICAȚIEI ON-LINE “PLICKERS” ÎN EVALUAREA 
ȘCOLARĂ 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

 PROF. INV. PRIMAR DOBRESCU VERGINIA 
 
„Plickers” (https://get.plickers.com/) este un instrument de evaluare folosit de cadrul didactic, o 

modalitate rapidă și simplă de a verifica cunoștințele elevilor. Aplicația poate fi folosită cu succes în 
evaluarea predictivă (ca de exemplu la începutul unei teme noi); formativă (la fiecare lecție sau temă nouă); 
sumativă (la finalul unei unități de învățare). Cu ajutorul videoproiectorului sunt proiectate întrebările și 
variantele de răspuns ale testului creat de profesor prin intermediul aplicației.  

De această dată elevii nu folosesc pentru evaluare pixul și foaia de hârtie, nu ridică mâna pentru a da 
răspunsul și nici nu utilizează vreun dispozitiv electronic. Elevii răspund la întrebări prin ridicarea unui 
card, personal și unic prin formă, descărcat, printat și eventual plastifiat de către profesor, din aplicație.  

Fiecărui elev îi este atribuit un card unic “Plickers” care are o imagine alb-negru similară unui cod 
QR. Literele A, B, C și D, corespunzătoare variantelor de răspuns, sunt scrise într-un format mic, pentru a 
asigura confidențialitatea, pe fiecare latură a cardului. În timpul lecției, profesorul afișează câte o întrebare 
cu 2-4 variante de răspuns sau cu răspuns Adevărată/Fals. Elevii își rotesc cardurile Plickers pentru a indica 
răspunsul pe care ei îl consideră corect. Cu ajutorul telefonului mobil, pe care este descărcată aplicația, 
profesorul scanează cartonașele ridicate de elevi. În timp real, pe imaginea proiectată pe ecran toți elevii 
pot să vadă ce răspunsuri sau dat, iar la finalul testului fiecare copil știe unde a răspuns corect și unde a 
greșit. Elevii sunt antrenați astfel în procesul de evaluare, fiind atenți dacă au fost scanate cardurile 
personale și dacă răspunsurile lor au fost afișate. Ei sunt încântați de acest mod nou de evaluare care implică 
tehnologia, iar răspunsurile date și corectate în timp real îi determină să se concentreze asupra evaluării și 
să o trateze cu mai multă responsabilitate. Profesorul nu mai corectează teste în afara orelor deoarece, la 
finalul evaluării, aplicația afișează pentru fiecare participant la test răspunsurile corecte și pe cele incorecte 
(acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie). De asemenea, fiecare elev poate să primească o fișă 
individuală cu răspunsurile date, astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea, direct în 
clasă.  

Un avantaj este și faptul că aplicația oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, iar primele 
trei întrebări care au primit cele mai slabe răspunsuri din partea elevilor sunt afișate, astfel că profesorul 
poate să-și facă o imagine asupra elementelor ce trebuie revizuite în perioada imediat următoare. Aplicația 
permite centralizarea răspunsurilor elevilor sub 61 formă tabelară și arhivarea acestora. Stocarea 
rezultatelor elevilor la teste și interpretarea grafică a acestora facilitează crearea unei baze de date cu 
informații referitoare la nivelul lor de pregătire și oferă o perspectivă de ansamblu pe o perioadă mai lungă 
de timp. 

În ceea ce privește editarea testelor, aceasta se face sub forma seturilor de întrebări, ușor de realizat, 
sub forma unor slide-uri pe care se pot pune și imagini. Slide-urile pot fi editate, mutate, puse în ordinea 
dorită, șterse, modificate, prin operațiuni simple și vizibile. 

Utilizarea aplicației Plickers în evaluare oferă, pe lângă obiectivitate, și un feed-back imediat atât 
elevilor cât și profesorului. Elevii au astfel posibilitatea de a conștientiza ce parte a lecției stăpânesc mai 
puțin, iar profesorul poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare. Folosirea aplicației oferă elevilor 
posibilitatea dezvoltării perspicacității, atenției distributive, reduce stresul și conduce la evitarea rutinei și 
monotoniei. 
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ON-LINE LA GRĂDINIȚĂ 

 
 DOBROICA LAURA – AMALIA 
 GRĂDINIȚA P.N. NR. 7 ARAD –  

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
Folosirea tehnologiilor moderne în grădiniță face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează 

o soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor preșcolarilor. Intregrarea acestora 
în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra inovaţiile tehnologice 
cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar 
dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui tip de cunoaştere. 

 Educația nu mai este la fel, ea nu se mai face prin intermediul cărții, ci prin intermediul online-ului 
(Zoom, Classroom, Mentimeter, Jamboard, Wordwall, Power Point, Youtube etc). 

 Sfaturi tehnice pentru o activitate captivantă: 
- Întrebarea care să captiveze sau fapt amuzant sau o greșeală; 
- Facem tot posibilul să primim răspunsul de la copii; 
- Spunem Da! răspunsurilor lor („Spune-mi cum ai ajuns aici, la acest răspuns!”); 
- Facem mișcare cu palmele. 
 Copiii percep diferit, pe canale diferite (vizual, auditiv, kinestezic). Cum se detectează canalul de 

percepere? 
 - Vizual: Imaginează-ți; A vedea; A observa; Culori; Forme; A privi; Diagrame etc. 
 - Auditiv : A povesti; A asculta; Sunet; Muzică; A striga etc. 
 - Kinestezic: A face; A executa; A scrie; A experimenta; A acționa; A demonstra; A desena etc. 
 Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și copii înseamnă doar noi ferestre 

către educație. De ce să-i refuzi copilului șansa de a trăi experiența educației moderne, cu acces la 
intrumentele digitale actuale care îi sprijină dezvoltarea și îi pregătesc realmente pentru viața de după 
școală?  

Tehnologia fiind parte a vieții lor, sunt atrași în mod deosebit de mediul digital-dinamic, colorat și 
interactiv ce le dezvoltă capacitatea de concentrare, le exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își 
folosesc inteligența emoțională în jocuri, jocuri ce au un conținut și un mod de prezentare adaptate stadiului 
gândirii și care respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei, facilitând înțelegerea și 
încurajând învățarea. 

Am căutat ca activitățile online să fie cât mai atractive, unde cei mici descoperă, exersează, 
aprofundează noțiuni predate în clasă, sub formă de jocuri educaționale, jocuri interactive, jocuri logice cu 
personaje amuzante, experimente inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța lucruri noi potrivite 
vârstei, dar într-un mod foarte plăcut.  

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informațiile 
venite din zona digitală. Ei se distrează fără a-și da seama că învață în același timp. Atât copiii cât și părinții 
primesc feedback rapid și permanent. Accesul la materiale este la liberă alegere și poate fi utilizat la orice 
oră și în orice loc, temele fiind ușor de postat și particularizate prin titlu, imagini sau filmulețe de pe 
YouTube și site-uri omologate. Este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție și pricepere. 

 Câteva exemple de activități desfășurate online: 
- „Legenda celor patru zâne transformate în anotimpuri” 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ0j3ozIQ0E 
- „ Propoziții, cuvinte, silabe, sunete”- joc didactic 
https://www.youtube.com/watch?v=ygGRXowkB2k&t=17s 
- Meseriile – găsește silueta  
https://www.youtube.com/watch?v=vV0v_OJnlIc 
- Ne jucăm și numărăm  
https://www.youtube.com/watch?v=GPeZGGd4wH8 
- Jocurile de orientare în labirint sau cele de tipul „Călătorie imaginară în...” îi ajută pe copii să 

folosească tastele de deplasare stânga-dreapta, sus -jos, să-şi dezvolte și să-și îmbunătaţească viteza de 
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reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi spiritul de competiţie, motivaţia voluntară, capacitatea de a 
acţiona individual.  

 - puzzle diferite teme  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3404b46921bb&fbclid=IwAR1LO6_YMcNGt69Vy

LwxurhvtCjK_l65wFMQE2BqYPP3e-sVRmSTHX8oFfw 
Am solicitat să folosească în activitățile recomandate de noi materiale pe care le au în casă, la 

dispoziție, să desfășoare jocuri de mișcare în aer liber, să învețe cântece, să asculte povești, să deseneze 
personajul care i-a plăcut cel mai mult, să formeze grupe de obiecte după diferite criterii etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Adăscăliței, Adrian - Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia – curs; 
Duminică, Mădălina - articolul - Calculatoarele nu sunt magice. Educatorii sunt!, „Școala 

Bucovineană” – anul XI, nr.4/2008; 
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EVALUAREA ONLINE 

 
DOBROICA ZAHARIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem 
un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 

Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/„nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis.  

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învățare online. Chiar dacă mulţi 
dintre elevi şi cadre didactice nu au fost pregătiţi pentru aceasta, unii nici nu şi-au dorit, acum predarea prin 
intermediul internetului a devenit o necesitate. Sigur, nevoi sunt multe. Sunt copii care nu au suportul de 
lucru şi nici acces la internet. Sunt profesori care nu ştiu cum să adapteze predarea clasică la cea din mediul 
online. Sunt şi cei care nu ştiu ce platforme educaţionale online pentru elevi sunt mai uşor de folosit şi mai 
practice.  

Dintre aceste platforme, enumăr: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz este 
o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, 
meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 

itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
A te pregăti pentru a atinge obiectivul propus reprezintă o investiție bazată pe responsabilitate, 

capacitate de concentrare, ambiție, perseverență. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Oprea, C.L., (2006). Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P.; 
e-istet.ro/scoala/evaluare-online 
www.hotnews.ro/stiri-educatie-24005342-predarea-evaluarea-online-elevilor-introduse-ministerul-

educatiei-fisa-postului-profesorilor-din-invatamantul-preuniversitar 

1143

https://quizizz.com/
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online
http://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24005342-predarea-evaluarea-online-elevilor-introduse-ministerul-educatiei-fisa-postului-profesorilor-din-invatamantul-preuniversitar
http://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24005342-predarea-evaluarea-online-elevilor-introduse-ministerul-educatiei-fisa-postului-profesorilor-din-invatamantul-preuniversitar


 
EVALUAREA ON – LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: DODAN CORNELIA – AGNES  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA”, BACĂU 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 

M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
*Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 

Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
*National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach 

to ICT in Curriculum and Assessment, Ireland. 
*SQA – Scottish Qualification Authorities, (2003) Guidelines on Online Assessment for Further 

Education, Scotland. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DODAN CORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE COLAN”,  

STRUCTURA: GRADINIȚA CU P. P. „PINOCCHIO” 
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA  

 
 Orice tip și domeniu de activitate implică demersul evaluarii, în scopul eficientizării acesteia. Privită 

în sens general, evaluarea implică formularea unor judecăți de valoare cu privire la calitatea și randamentul 
unor activități, perfomanțe, persoane, instituții, programe, etc. Emiterea unor judecăți de valoare îi este 
necesară evaluatorului pentru a putea controla acțiunile, comportamentele, rezultatele, intervenția diferiților 
factori, progresele înregistrate. ( Cerghit, I, , 2002, p. 287). 

 Dacă în toate domeniile activității social-umane evaluarea este prezentă, cu atat mai mult se impune 
necesitatea ei în învățământ, ca pilon important al educației. 

 Modalitățile de evaluare se diferențiază și se nuanțează mereu, de la o disciplină la alta, de la o 
instituție la alta, de la o țară la alta, de la o perioadă istorică la alta. Cu toate acestea, evaluarea rămâne, prin 
funcțiile ei, „un proces inerent și integrat organic în structura momentelor cheie ale instruirii și educației”(p. 
288). 

 În prezent, pe măsura importanței ei, evaluarea este supusă unei mari provocări-  
învățământul online. Pentru toate nivelele de vârstă este dificil de realizat acest proces care să 

acompanieze reușita școlară sau succesul formării elevului. Cu atât mai mult, în învățământul preșcolar 
întâmpinăm dificultăți, având în vedere specificul vârstei, dependența de un suport extern care să însoțească 
formarea celui educat. 

 În învățământul preșcolar ne folosim de diverse metode și tehnici prin care să putem observa și 
constata nivelul de dezvoltare al copiilor, capacitatea lor de a avea un grad cât mai inalt de realizare a 
sarcinilor specifice și stimularea lor, prin feed-back-ul oferit, să progreseze, prin participare cât mai activă. 
La nivel preșcolar, suntem mult condiționați de implicarea părinților, care, de asemenea, este condiționată 
de diverși factori. 

 Este mult mai dificil sa te conectezi cu cei mici atunci când lipsește interacțiunea directă. Cu toate 
acestea avem la îndemână o serie de instrumente prin care putem, într-o anumită măsură să realizăm 
peocesul important al evaluării: 

• Zoom este platforma online care poate crea cadrul întalnirii dintre educatoare și copii, însoțiți de 
parinți. Se poate folosi white board pentru a realiza desene, exerciții matematice, etc., se pot crea camere 
secundare pentru a încuraja munca în grupuri mici(Breakout rooms).  

• O altă aplicație care poate fi utilizată si în care se poate realiza și evaluarea copiilor, este Google 
Meet, o o platformă de comunicare prin video, în care pot participa până la 100 participanți, pentru a intra 
în sesiune online. 

• Google Jamboard este o aplicație prin care se poate utiliza tabla online în Google Meet. 
• Ca instrumente colaborative care se pot utiliza și la ciclul preșcolar, senumără și hărțile digitale, 

dintre care amintim Zeemaps, Googlemaps, Tripline. Prin intermediul lor pot fi localizate pe hartă poziția 
unde se află o pesoană, unde se află grădinița, etc. 

• Pereții virtuali sunt aplicații digitale care oferă posibilitatea de afișare pentru varianta text, 
imagine, video, site-uri web. Aici pot fi încărcate diferite materiale pe o temă dată, prezentări sau legături 
spre alte site-uri. 

• Jocurile online sunt printre cele mai atractive aplicații pentru copii deoarece, într-o atmosferă 
ludică, se poate realiza, pe lângă transmitere de cunoștințe, și evaluarea. Se pot realiza diverse jocuri cu 
sarcini în care copiii trebuie, de exemplu, să facă asocieri, să așeze culoarea potrivită lalocul potrivit, să 
numere, să ordoneze după o anumită cerință, etc. Această aplicație permiteîncărcarea unui fișier de tip text 
sau fotografie și decuparea sub formă de piese, în funcție de complexitatea dorită. 

• Creatoarele online fac posibilă crearea de colaje, slide showuri, filmulețe, animații. 
Ditre cele mai cunoscute pot fi amintite: Pizap, Pixl, Kizoa, Animaker. 
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 Pizap este un editor online cu ajutorul căruia putem edita imagini, fotografii, afișe în format digital.  
• Jocuri didactice. Worldwall este o aplicație utilă prin care putem realiza jocuri interactive: Puzzle, 

Sortează, asociază, Deschide cutia, etc. 
• Learnigapps este o platformă care oferă modele de aplicații și posibilitatea creării de conținut, de 

exemplu: Unește perechile, Puzzle.  
• Aplicațiile Feed-Back sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și deevaluare. 

Dintre cele mai cunoscute amintim: Quizizz, Kahoot, Mentimeter. Pot fi create teste interactive, pot fi 
adăugate imagini, clipuri video, diagrame și se pot juca pe desktop, tabletă sau telefon. 

Quizizz este uninstrument bpentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-
unmod distractiv pentru preșcolari. Face posibilă inserarea de răspusuri multiple, imagini, audio text, 
sondaje, răspunsuri deschise, putând fi utilizate atât pentru învățarea sincron live cât și pentru cea de acasă. 
Acestea oferă cadrului didactic statistici și date despre progresul copiilor. 

 Deși suntem la început și nu este ușor, cu multă dăruire și dragoste pentru copii, vom reuși să găsim 
modalitățile prin care conexiunea cu copiii să aibă de suferit cât mai puțin posibil, astfel încât să le susținem 
creșterea și formarea lor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cerghit, I, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura 

Aramis, București, 2002, p. 287 
*Instrumente digitale în învățământul digital, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud. 
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EVALUAREA ONLINE 

 

PROF. DODIŞ ELENA 
 

 Experienţa actuală a adus în activitatea la clasă, mai mult ca oricând, tehnologia.  

 Provocarea pentru mine ca profesor de educaţie plastică a fost să introduc în activitatea de evaluare 

noi metode care să se plieze pe activitatea în online . I-am rugat pe elevi să încarce fotografii cu lucrările 

lor finalizate pe care eu să le notez în classroom. Cu elevii aflaţi acasă păstrez legatura prin mesajele de pe 

platformă, însă imi este foarte dificil să le înţeleg problemele întâmpinate la realizarea lucrărilor. 

Răspunsurile scrise nu conţin şi interacţiunea profesor-elev, puntea de legătură pe care o am cu elevii mei. 

Nu reusesc să înţeleg prin ce trec, ce probleme au cu realizarea practică a temei.  

 Am trecut prea brusc în mediul online, nu am fost pregătiţi pentru tipul acesta de predare, mai ales 

la grupa de vârstă cu care eu lucrez- clasele de gimnaziu. Aici comunicarea profesor-elev se bazează mult 

pe încredere şi prietenie. După ce construiesc această legatură pot să îi rog să lucreze temele la educatie 

plastica. 

O altă problemă cu care mă confrunt sunt clasele de a 5 a actuale, pe care le cunosc în aceste condiţii. 

Nu reuşesc să le câştig încrederea, să mă aproprii de ei şi să realizăm acea echipa profesor-elev foarte 

importantă in cadrul orelor de educaţie plastică. Materia imi permite sa fiu mai copilăroasă cu ei, să le fiu 

într-un fel prietenă şi mai apoi profesor. Aşa ei prin curaj să mă întrebe lucrurile pe care nu le-au înţeles şi 

problemele legate de tehnicile de lucru.  

 Am intrat online cu elevii de acasă, o modalitate prin care am reusit să îi relaxez şi să îi fac să lucreze 

cu drag, chiar dacă sunt acasă, a fost să le propun să îmi prezinte animalele de companie la o temă practică 

"Portretul animalului cde companie". Cei din clasă au fost şi ei receptivi, erau încântaţi să-si cunoască 

colegii şi prin prisma asta.  

 După ce am reuşit să îi conving pe toţi să lucreze, să se relaxeze şi să prindă încredere în ei, am 

propus să încarce pe platformă o imagine cu ceea ce au pictat. Au avut încredere în mine cî vor fi evaluaţi 

corect şi obiectiv, fără să fie judecaţi. Majoritatea nu dorea să încarce fotografiile, elevii nu considerau că 

lucrarile lor sunt destul de frumoase, nu erau siguri că au înţeles exact ceeea ce au de facut, aveau o mare 

teamă de eşec deoarece lipseam eu ca profesor din clasă, cu sfaturi pentru fiecare pas al lucrării, cu 

încurajări şi sustinere emoţională pe tot parcursul procesului creativ.  

 Evaluarea online implică o atenţie sporită din partea profesorului, nu se poate face după o reţetă 

generală şi aplicabilă tuturor materiilor. 

  

1148



 
 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. DOGARU LETITIA NADIA 

ŞCOALA: C.Ş.E.I.”AURORA”RESITA 
 
 Orice activitate presupune realizarea unei verificări, măsurări, examinări. 
 În ceea ce priveşte enunţarea conceptului de evaluare se mai folosesc termenii: estimare, control, 

apreciere, notare etc. Evaluarea (examinarea) este actul didactic complex, integrat în procesul de 
învățământ, care pune în evidenţă atât cantitatea cunoştinţelor dobândite precum şi calitatea acestora și în 
același timp urmărește valoarea (nivelul, performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat (în mod 
curent, periodic şi final) oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. Evaluarea reprezintă 
actul didactic ce determină promovarea sau nepromovarea elevului dintr-o etapă (an sau ciclu) de 
învățământ în altele 

 De-a lungul timpului, în teoria şi practica educaţiei şi instruirii, conceptul de evaluare a suferit 
modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev şi notarea lor de 
către profesor s-a ajuns la extinderea acţiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învăţământ, asupra proceselor de instruire, a durabilităţii cunoştinţelor elevului, a calităţii curriculumului 
şcolar şi a pregătirii personalului didactic. Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic şi 
elev. Cum remarca Jean Cardinet, "Evaluarea şcolară este un demers de observare şi interpretare a 
efectelor învăţării, care urmăreşte să ghideze deciziile necesare unei bune funcţionări a şcolii. Şcoala are 
ca funcţie esenţială să susţină, să continue educaţia pe care copilul o primeşte în familie, punând la 
dispoziţia sa resursele necesare unei dezvoltări generale".  

 Din această perspectivă decurge datoria şcolii de a informa părinţii privind evoluţia copiilor lor, 
asupra cărora realizează o observare directă. În funcţie de tipul de relaţii pe care le întreţin cu copilul, 
părinţii prelucrează informaţia într-o manieră educativă: încurajează copilul care se îndoieşte de el, îl 
stimulează etc. 

Scopul evaluării este: 
 ▪ orientarea activităților viitoare; 
 ▪ reglarea procesului de predare și învățare; 
 ▪ certificarea nivelului de cunoștințe/capacități; 
 ▪ perfecționarea procesului educativ.  
Rolul evaluării în activitatea didactică poate fi evidențiat prin faptul că nu există o delimitare clară 

între predare și evaluare sau între învățare și evaluare. 
 În evaluarea elevilor on-line, profesorii ar trebui să aibă în vedere principiile cheie din următoarea 

listă de verificare: 
Evaluarea ar trebui să fie un mijloc de sprijin: ajutor pentru stabilirea individuală a poziţiei, indicii 

pentru activitatea viitoare, consolidarea conceptului de sine şi a imaginii de sine ale elevilor. 
• Evaluarea ar trebui să îi ajute pe elevi şi să le ofere posibilitatea de a se auto-evalua. 
• Evaluarea trebuie să fie transparentă: elevii trebuie să cunoască baza evaluării, criteriile de evaluare, 

precum şi standardele folosite. 
• Evaluarea trebuie să fie adecvată conţinuturilor şi obiectivelor. Cunoştinţele trebuie evaluate în mod 

diferit faţă de competenţe şi abilităţi. 
• Profesorii trebuie să aibă în vedere funcţia selecţiei pe care o îndeplinesc atunci când acordă note. 

În loc de evaluare sumativă, conversaţiile şi rapoartele ar trebui să devină viitoarele metode şi instrumente 
ale evaluării. Doar făcând acest lucru, permeabilitatea în sistemul şcolar poate fi îmbunătăţită. 

• Testele ar trebui să fie concepute astfel încât să testeze realizarea obiectivelor stabilite. (Testele 
oferă şi informaţii despre calitatea predării care a vizat realizarea acestor obiective: prin urmare, rezultatele 
testelor nu oferă doar informaţii despre performanţa elevilor, ci şi despre calitatea predării profesorului.) 

Procesul de învăţare al elevilor impune răspunsul la următoarele întrebări: 
Cum mă asigur că elevii au îndeplinit obiectivele? 
• Au avut elevii, în mod regulat, experienţe de succes în timpul învăţării? 
• Sunt elevii conştienţi de progresul pe care îl fac? 
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• Cum ţin evidenţa observaţiilor şi evaluărilor fiecărui elev şi ale clasei în ansamblul ei? 
Din punct de vedere al elevului aceste lecţii on-line, sunt un avantaj, deoarece în acest fel pierde 

materia, au informația proaspătă, o pot accesa când doresc, si este un beneficiu pentru elevii din clasele 
terminale şi nu numai, , întrucat ei au nevoie de exerciţiu constant. Cursurile online sunt eficiente în acest 
context deoarece elevii pot folosi în mod util actuala perioadă în care ne aflăm, prin a avea acces la 
programele cursurilor mai multor cadre didactice simultan. E un nou mod de a învăța, ajută la dezvoltarea 
unor abilități noi.. Educația poate continua în condiții decente în timpul închiderii școlii din motive de 
siguranţă, reducerea costurilor de transport la şcoală, învățarea de acasa e mai confortabila, mai lejera si 
mai putin stresantă. Elevii își pot face propriul program de învățare, se pot odihni mai bine Fiecare copil 
are posibilitatea de a vorbi cu profesorul în privat, fără a-i fi rușine de ceilalți colegi, profesorul explicându-
i mai bine si mai mult (prin aceasta mă refer la timp, deoarece în clasa timpul este scurt, dar aici ai 
posibilitatea de a vorbi cu profesorul mai mult de o ora). 

 Marele dezavantaj este lipsa socializării elevilor, a interacţiunii profesor-elev, iar în şcoala specială 
este imperios necesară activitatea faţă-n faţă. Aceşti copii cu deficienţe nu pot de cele mai multe ori realiza 
sarcinile fără sprijin, iar şcoala on-line cere un părinte (adult) în preajma lui. 

În ceea ce priveşte modalitatea de evaluare on-line, se pot crea teste de evaluare cu itemi cu alegere 
dublă, cu alegere multiplă şi itemi de asociere, se selectează timpul necesar pentru răspuns iar evaluarea se 
realizează imediat.feed-backul este mai rapid iar evaluarea este obiectivă. 

 Limitele acestui sistem de evaluare sunt: nu se poate evalua creativitatea, pot fi rezolvaţi 
prin”ghicirea” răspunsului “şansa de 50%), utilizarea îndelungată produce un efect negativ învăţării. 

 Itemii semiobiectivi şi subiectivi cum ar fi : itemii cu răspuns scurt de completare, întrebările 
structurate, eseul structurat, eseul liber, rezolvarea de problem, oferă posibilitatea testării unei serii întregi 
de abilităţi, stimulează gândirea critică, poate fi utilizată în cadrul mai multor discipline şi permit folosirea 
de material suport. Însă schema de notare on-line este dificil de realizat, necesită timp pentru evaluare, şi 
nu în ultimul rând elevul ar trebui să dispună de periferice tehnologice pentru a putea transmite profesorului 
materialul realizat. 

În concluzie ,,metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la: 
· stimularea activismului elevilor; 
· accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
· evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, -

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
· formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
· formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
· dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
· dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
· formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
· cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
· dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc.. 
Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 

adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
1.Cucoş, C (2006), Informatizarea în educaţie, Ed. Polirom, Iaşi 
2.Şoitu, L(1997), Pedagogia comunicării, Bucureşti, EDP 
3. Geissler, E. (1981), Mijloace de educaţie, Bucureşti, EDP 
4. Mezer, G.(2004), De ce şi cum evaluăm?, Iaşi, Polirom 
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 PROIECT DE ACTIVITATE 

 
PROF. DOMJAN TEODORA EMILIA 

 
 
DATA:  
GRUPA: mare  
EDUCATOARE:Prof.Domjan Teodora Emilia 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU”-GPP44 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Sărbători la români!” 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL Domeniul om și societate (DOS) 
TEMA ACTVITĂȚII:”Barba lui Moș Nicolae” 
MIJLOC DE REALIZARE: Lipire 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Sistematizare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
A 1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
C 2. Activare și manifestare a potențialului creativ 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
A. 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea activităților 
C. 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Exersarea și consolidarea abilităților practice, motrice și fizice în cadrul 

unor activități. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  
 să lipească pe suprafața propusă elementele corespunzătoare, în vederea realizării unei lucrări estetice și 

orginale; 
 să intuiască corect materialele de lucru; 
 să adopte o poziție corectă a corpului față de suportul de lucru;  
 
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, demonstrația,  
MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: materiale video create de 

către educatoare, fișă de lucru, link Youtube; 
FORMA DE ORGANIZARE: online, pe grupul de Whatsapp; 
DURATA ACTIVITĂȚII: 15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Curriculum pentru educaţie timpurie-2019; 
Repere fundamentale în dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani; 
Educaţia este un orizont, nu o destinaţie- Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din 07.10.2008 
Popa C. (2006), Elemente de pedagogie preşcolarā aplicatā, Editura Universitāţii din Oradea; 
Popa C. (2012), Pedagogia învāţāmântului preşcolar, Editura Universitāţii din Oradea; 
Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima, (1995), Jocuri si exerciții pentru dezvoltarea 

fizică a preșcolarilor, Editura EDP, București; 
  

1151



 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 
activității 

Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/Metode și 
indicatori Metode și 

procedee 
Mijloace de 
învățământ 

1. Moment 
organizatoric 

Îmi pregătesc laptopul, telefonul și alte imagini suport.    

2. Captarea și 
orientarea 
atenției 

O voi realiza prin intermediul unei poezii despre Moș 
Nicolae, pe care o voi trimite copiilor, spre audiție. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cuyt87uWi7s 

 Material 
video 
Link youtube 

Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
copiilor cu ajutorul 
copiilor 

3. Anunțarea 
temei și 
enunțarea 
obiectivelor  

Le transmit copiilor că Moș Nicolae este puțin cam supărat, 
fiindcă s-a trezit fără barbă, iar copiii îl așteaptă. De aceea ne 
propune nouă, să-i sărim în ajutor și să-i lipim barba la loc. 
Așa că ne propune fișa de lucru - Barba lui Moș Nicolae. 

Explicația 
Conversația 

  

4. Prezentarea 
noului conținut 
și dirijarea 
învățării 

Trimit părinților fișa de lucru și materialul video prin care le 
voi prezenta copiilor ce anume vom realiza împreună: 
”Barba lui Moș Nicolae”, adică vom lipi vată pe toată barba 
moșului. Materialul video cuprinde toate informațiile 
necesare desfășurării activității. 
După vizionarea filmulețului, se fac exerciții de încălzire a 
mușchilor mâinilor. 
„Ne jucăm cu mâinile,  
Cum zboară albinele 
Pumnișorii îi rotim,  
Bine, bine-i răsucim. 
Degetele se salută,  
Se apasă și se luptă. 
Mâinile le scuturăm 
Că astăzi frumos lucrăm!” 

Conversația 
Observația 
 

Materiale 
video 
 
 
 
 
 
 
Fișă de lucru 

Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
copiilor cu ajutorul 
părinților  

5. Obținerea 
performanței 

Copiii execută lucrarea, cu ajutorul părinților. Propun ca în 
timp ce copiii lucrează, să aibă următorul fond muzical, 
pentru a trezi și mai mult interesul acestora. 
https://www.youtube.com/watch?v=81kPRMsA_7o 

 Lucrarea 
model 
Foi, lipici,  
vată 
 
Link youtube 

Rezolvarea sarcinilor 
de lucru cu ajutorul 
părinților 

7. Asigurarea 
retenției  

Cu ajutorul părinților, îi antrenez pe copii într-o scurtă 
conversație despre ceea ce au realizat ei în cadrul activității 
de azi. Și le propun părinților, să adreseze copiilor 
următoarele întrebări: 
Cum vi s-a părut activitatea de azi? 
Ce v-a plăcut cel mai mult la ea? 
Cine este personajul al cărei barba a trebuit să o faceți? 
Vi s-a părut greu sau ușor ceea ce ați avut de făcut? 

Conversația  Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
copiilor cu ajutorul 
părinților 

8. Evaluarea 
Performanței 

Aștept feedback de la părinți, atât păreri scrise despre 
activitatea propusă, cât și materiale foto și video din cadrul 
activității, în funcție de posibilitatea și disponibilitatea 
acestora. Evaluez copiii atât individual, cât și colectiv. 
În evaluarea activității, voi transmite mulțumiri părinților 
pentru colaborare și copiilor pentru efortul depus.  

Conversația  Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
copiilor, prin 
feedback-ul primit de 
la părinți 

9. Încheirea 
activității 

Le propun părinților să le ofere copiilor câte o recompensă. 
O merită din plin! 
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PUNE VATĂ PE TOATĂ BARBA MOȘULUI. SPOR LA TREABĂ! 
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METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN PREDAREA ȘI EVALUAREA 

CONȚINUTURILOR  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DONCEA RAMONA-NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280, BUCUREȘTI 

 
Cursul pe care tinde să-l urmeze şcoala românească nu este o surpriză pentru nimeni, în zilele noastre, 

iar copiii născuţi în aşa numita eră digitală (nativii digitali) par să fie mult mai bine pregătiţi pentru 
provocările ce vin. Agilitatea în înţelegerea conţinuturilor, rapiditatea în reacţie şi gândire vin în 
contradicţie cu profesorul de astăzi (imigrantul digital) transmiţător de cunoştinţe din manual şi coordonat 
de un mind set tradiţional şi neactualizat.  

Iată de ce, într-o manieră adaptată, e nevoie ca actul didactic să urmeze cursul unui nou tip de act 
didactic digitalizat. Fie că vorbim despre predarea digitalizată, despre învățarea sau evaluarea realizată în 
mediul online, profesorul de azi trebuie să conștientizeze necesitatea adaptării conținututrilor la noua 
modalitate de lucru. În acest sens, se pot exemplifica două maniere de aplicabilitate a predării conținuturilor 
învățării folosind metode interactive adaptate în e-learning: 

• Metoda Frisco 
- Reprezintă o metodă de rezolvare a unei probleme de către participanţi pe baza interpretării unui 

rol specific. 
- Presupune identificarea unor probeleme complexe şi rezolvarea lor prin metode eficiente şi 

accesibile nivelului de înţelegere al elevilor. 
- Vizează distribuirea şi asumarea unor roluri de către elevi: C – conservator; E – exuberant; P- 

pesimist; O – optimist. 
- Elevii pot interpreta roluri individual sau în grupuri. 
Aplicabilitate pentru e-learning: Exemplu: Comunicare în Limba Română (clasa pregătitoare); 

Subiectul: „Puiul”, de Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

Organizare: Se împart elevii în 4 grupuri şi se aleg liderii (reprezentanţii fiecărui grup stabilit), cu 
rol în prezentarea variantelor de rezolvare a problemei în cauză, sau a soluţiilor. 

Desfăşurare: Se prezintă în slide-uri/film video lectura „Puiul” (I. Al. Brătescu-Voineşti), după care 
se propune o invitaţie la reflecţie pe marginea identificării unor soluţii de salvare a puiului de prepeliţă. 
Se dă un termen de reflecţie, după care, grupurile de elevi stabilite, respectiv liderii lor, sunt invitate să 
exprime soluţiile, pe rând. Soluţiile propuse trebuie să fie în acord cu rolul pe care îl îndeplinesc. Liderii 
iau cuvântul, dar pot fi, în acelaşi timp, ajutaţi cu completări de către membrii de echipă. 

 
• Metoda Brainstorming 
- Reprezintă o metodă de stimulare a creativităţii ce constă în enunţarea spontană a cât mai multe 

idei pentru soluţionarea unei probleme, într-o atmosferă lipsită de critică. 
- Urmăreşte exersarea capacităţilor creative ale elevilor care să conducă la formarea unor elevi 

activi, capabili să se concentreze mai mult timp. 
- Este o tehnică pentru stimularea în echipă a gândirii creatoare a elevilor, bazată pe emiterea liberă 

de idei pentru rezolvarea unei probleme. 
- Constă în propunerea participanților de a expune cât mai multe variante de rezolvare, inclusiv cele 

mai fantastice. În continuare, din numărul total de opinii se selectează cele mai reușite, care pot fi utilizate 
în practică. 

Aplicabilitate pentru e-learning: Exemplu: Ştiinţă + Comunicare în limba română + Arte vizuale 
(activitate interdisciplinară la clasa pregătitoare); Subiectul: „Oraşul meu curat şi nepoluat” 

Organizare: Elevii se împart în 6 grupuri de câte 4. Fiecărui grup îi revine sarcina de a gândi şi emite 
soluţii referitoare la amenajarea unui sector al oraşului în care locuiesc. Se vor avea în vedere aspecte 
importante precum: parcuri, locuinţe, şcoli/grădiniţe, străzi, fabrici/instituţii. 
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Desfăşurare: Se distribuie fiecărui grup de elevi o zonă/un sector al oraşului asupra căruia vor emite 
soluţii de îmbunătăţire şi inovare urbanistică sub aspectul combaterii poluării. Elevii comunică în grupuri, 
îşi transmit idei de amplasare a parcurilor, şcolilor, locuinţelor, străzilor, fabricilor şi altor elemente cu rol 
ecologic, şi desenează în whiteboard (tabla interactivă comună fiecărui grup) sectorul reprezentativ al 
oraşului într-o variantă inovativă. 

La final se vor prezenta ideile de către reprezentanţii grupurilor formate, iar lucrările (desenele 
realizate în whiteboard) se vor organiza într-un poster sau e-book denumit generic „Oraşul meu curat şi 
nepoluat”. 

Provocarea pentru actualii profesori este aceea de a structura informaţia într-o manieră relevantă, de 
interes şi de mare captivitate pentru elevii care au nevoie să-şi menţină interesul şi motivaţia pentru învăţare 
la un nivel ridicat, şi care au nevoie să-şi dezvolte un simţ critic care să-i conducă pe calea însuşirii unor 
valori de bază. 
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ÎNVAȚAMANTUL LA RASCRUCE 
 

DONE GEORGIANA 
 
Suntem martorii unei mari provocări în evoluția omenirii cauzate de noul coronavirus, care a marcat 

profund majoritatea domeniilor de activitate și a avut un registru emoțional diversificat în mentalul colectiv 
– de la frică la curaj, de la pesimism la optimism, de la indiferență la nepăsare și implicare activă în bătălia 
antivirus. Această stare critică va putea fi depășită de omenire prin înțelepciune, asumare de 
responsabilități, stabilirea unor criterii juste pentru evaluarea acțiunii umane, a granițelor moralei și 
comportamentului civilizat, a drepturilor și libertăților cetățenești. 

Este regretabil că, în prag de an școlar 2020-2021, factorii de decizie din țările Uniunii Europene n-
au stabilit încă varianta optimă pentru un învățământ offline, online sau hibrid în organizarea resurselor 
materiale și umane, care permite derularea eficientă a proceselor educaționale și asigurarea protecției la 
infectarea cu noul coronavirus. 

Deși există o gamă diversificată de păreri, varianta învățământului clasic este cea mai eficientă și 
trebuie adaptată la condițiile actuale pentru reducerea la minim a riscului de îmbolnăvire. În acest scop, 
este necesar ca activitatea dintr-o unitate școlară să fie organizată în două schimburi, cu mențiunea că durata 
acestora va fi redusă și vor fi reluate numai după dezinfectarea și igienizarea claselor. Desigur, elevii din 
ciclul primar și gimnaziu vor fi programați în prima parte a zilei pentru desfășurarea activității educaționale 
din școală. 

Trecerea de la tradiţie la inovaţie, personalizarea actului educational prin diversificarea metodelor 
interactive, adaptarea curriculumului şcolii la mediul socio-cultural, aplicarea teoriei inteligenţelor 
multiple, pentru a diversifica abilităţile specifice de a interacţiona eficient cu lumea, constituie puncte de 
reper în abordarea diferenţiată a conţinutului învăţământului, cunoaşterea elevilor şi a disponibilităţilor 
acestora de învăţare. 

În scenariile didactice, dascălii veritabili se bazează pe principii didactice eficiente în procesul 
educaţional: însuşirea conştientă şi activă a cunoştinţelor, intuiţia, îmbinarea teoriei cu aplicaţiile practice, 
însuşirea temeinică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, sistematizarea şi continuitatea, tratarea 
individuală a elevilor). Indiferent de disciplina predată, o lecţie activă se sprijină pe metode şi procedee 
active care să insufle elevilor motivaţia de a dobândi cunoştinţe noi, pe cât posibil printr-un studiu activ, 
intensiv. 

Profesorul trebuie să cunoască mecanismele şi finalităţile învăţării pentru a regiza lecţii atractive, de 
înaltă ţinută ştiinţifică. Trebuie să corecteze eventualele disfuncţionalităţi care apar în demersul didactic 
printr-o permanentă conexiune inversă. 

Modernizarea proceselor educaționale presupune responsabilitate pentru destinul tinerilor și 
adaptarea factorilor implicați la metode și strategii eficiente în proiectare și derularea unor scenarii didactice 
interactive centrate pe elev. Misiunea profesorului este de a dezvolta strategii de predare care să permită 
elevilor să îşi exprime modalităţile multiple de a înţelege şi de a valoriza propria lor unicitate. Scopul este 
ca fiecare elev să se dezvolte la maximum de capacitate în conformitate cu potenţialul propriu. 

Originalitatea sa în optimizarea actului educaţional se manifestă în alegerea conţinutului cerut de 
programa şcolară, a metodelor de predare activ-participative, centrate pe elev, a mijloacelor de învăţământ 
eficiente realizării obiectivelor propuse, dar şi a relaţiilor stabilite cu elevii într-un cadru motivaţional 
interactiv, de trăiri cognitive intense, bazate pe fluxuri informative bidirecţionale între educator şi educat. 

Din sistemul metodelor de învăţământ fac parte: 
• metode de comunicare verbală – expozitive (povestirea, explicaţia, prelegerea şcolară) și 

interogative (conversaţia, dialogul) ; 
• metode de comunicare scrisă (munca cu manualul, studiul de text); 
• metode de explorare a realităţii – în mod direct (învăţarea prin descoperire, observarea 

independentă, experimentul, studiul de caz) sau în mod indirect (demonstraţia, problematizarea); 
• metode de acţiune – operaţionale sau instrumentale (exerciţiile, lucrările de laborator, lucrările 

practice, tema de cercetare sau proiectul) ; 
• metode de evaluare – observare curentă, chestionare orală, control prin lucrări scrise, lucrări 

practice, aplicarea de teste, verificarea cu ajutorul unor mijloace tehnice, examenele. 
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Se remarcă eficienţa metodelor activ-participative, de implicare totală a elevului în actul învăţării. Nu 
trebuie neglijată nici evaluarea, ca înlănţuire de operaţii de măsurare, apreciere şi decizie, esenţiale pentru 
determinarea progreselor la învăţătură, conducerea procesului de învăţământ şi perfecţionarea lui continuă. 
De asemenea, conexiunea inversă (feedback) este o componentă operaţională importantă care asigură 
controlul de retur (retroacţiune). 

Evaluarea trebuie să reprezinte nu numai o cuantificare formală a progresului şcolar, ci şi un etalon 
de reflecţie asupra calităţii procesului educaţional, un feedback pentru fiecare dascăl de a-şi îmbunătăţi 
modul de predare. 

Elevul, la rândul său, trebuie să înţeleagă şi să accepte evaluarea, să fie corect informat asupra 
progresului şcolar, să fie pus în situaţii de competiţie pentru a-şi cunoaşte nivelul de pregătire. Scopul 
urmărit este ca elevul să devină un partener activ al scenariilor regizate de către profesor, să participe la 
propria educare şi pregătire pentru integrarea în societate. 

Deplasarea accentului de pe latura informativă a evaluării pe cea formativă, constituirea băncilor de 
itemi la nivel naţional, promovarea unor criterii obiective de performanţă corelate cu oferta educaţională 
reprezintă teme de reflecţie pentru factorii decizionali. 

Dascălii cu vocaţie profesională, preocupaţi de propria pregătire psihopedagogică şi de specialitate, 
se pot adapta uşor la noile cerinţe prin realizarea unor lecţii atractive, susţinute de un material didactic 
adecvat, extinderea strategiilor activ-participative, centrate pe metodologia operaţionalizării obiectivelor şi 
pe criterii de performanţă, armonizarea tehnicilor de evaluare predictivă, formativă şi sumativă, tratarea 
interdisciplinară şi transferul cunoştinţelor într-un cadru motivaţional cu deschidere către viaţă. 

Așa cum s-a dovedit în istorie, situațiile de criză profundă, chiar dacă au afectat dramatic omenirea, 
au reprezentat “salturi calitative” pe noi trepte ale culturii și civilizației. Nu este exclus ca la intrarea în 
mileniul trei să trăim transformări fără precedent în sfera relațiilor umane, a modului de raportare la mediu, 
a progresului științific, tehnic și tehnologic. 
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O PRIVIRE ASUPRA METODELOR SI TEHNICILOR DE EVALUARE 

ONLINE 
 

INSTITUTOR DOROFTEI CRISTINA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SFERA BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’ sustinea D. Ausbel. Pornind 
de la aceasta premiza, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a procesului 
de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi 
perfecţionare a activităţii şcolarului. 

Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competente, care sunt ansambluri 
structurate pe cunostinte si deprinderi dobândite prin învãtare. Acestea permit identificarea şi rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii. Directiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul informativ/instructiv a eficientei 
procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ. 

În contextul actual al mutării şcolii în mediul online trebuie adaptate şi ameliorate metodele, tehnicile, 
instrumentele evaluarii. Daca din punct de vedere tehnic exista si sunt în continua dezvoltare si 
perfectionare diferite platforme si aplicatii, ceea ce trebuie facut este adaptarea si integrarea acestora in 
procesul de invatare, respectiv in evaluare. 

O mare provocare pe care majoritatea cadrelor didactice o întâmpină este trecerea de la noţiunea de 
evaluare asociata cu un document Word – respectiv inlocuirea fisei tiparite pe hartie cu un fisier electronic 
si folosirea noilor tehnologii pentru a ajuta elevii sa devina autonomi in procesul de invatare. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online.  

Ceea ce am observat este anume faptul că, la clasele mai mari unde citirea şi scrierea sunt competente 
formate, iar gradul de independenţă al elevilor este mai mare, de asemenea şi evaluarea poate fi organizata 
sub forme mai variate. În schimb, la clasele mici unde aceste competenţe sunt abia în curs de formare 
evaluarea online poate fi o adevarată provocare atât pentru cadre didactice cât şi pentru elevi.  

S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care 
încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, 
şi din ce am observat până acum, le place foarte mult acest lucru. Creativitatea manifestată este uimitoare. 
Dar nu trebuie pierdută din vedere valenţa educativă a misiunii – ce anume dorim să arate elevii că stiu, ce 
anume au învăţat să facă, ce competenţă au dobândit? 

Există diverse aplicatii si platforme oferite gratuit ce pot fi folosite cu succes atat in procesul de 
predare-invatare, cat si cel de evaluare. Printre ele putem aminti Zoom prin intermediul careia pot avea loc 
întâlniri virtuale unde evaluarea se poate face oral. De asemena oferă şi o tabla virtuală pe care pot transmite 
informaţii atât profesorul cât şi elevii. 

O alta platforma este Google Classroom - aici puteți discuta cu elevii prin Meet, video chat-ul e inclus 
gratuit acum. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
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profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – aici şi elevii pot deveni “profesori”, astfel construind ei înşişi itemi şi teste tip quiz. 
 Canvas – cu ajutorul acestei aplicatii se pot crea si personaliza mult mai rapid teste sau prezentari, 

chiar si videoclipuri cu ajutorul tiparelor preexistente. 
 Wordwall – diverse modalitati de evaluare, tipare gamificate potrivite in special învăţământului 

primar. 
 Cu siguranta ca exista multe alte platforme si aplicatii, tendinta actuala fiind una in care tehnologia 

vine in sprijinul procesului instructiv- educativ. În contextele online, implicarea este absolut esențială și 
aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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STRATEGII DE PREDARE ONLINE  

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR DRĂGAN JULIETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET” OLTENIȚA 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm.Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 
verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții 
ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ 
învӑțarea la distanțӑ. Chiar și în această perioadă la Școală sunӑ clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că 
acum, profesorii se adunӑ în fața calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑse conecteze on-line.Continuӑm 
împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră 
în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), 
angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la 
distanță, fie cӑ folosim Platforma Classroom pentru fișele de lucru, Platforma Zoom sau Google Meat 
pentru lecțiile în direct, ședințele cu cadrele didactice, cu părinții, tutorialele de pe canalul Youtube sau 
rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii o experimentează 
cu succes de aproape cinci luni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce 
învățarea la fața locului, profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permit elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online În absența relaționării față în față cu elevii, în 
contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, 
exersăm alături de elevi și suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le 
cere viitorul care vine…astăzi. Platformele de învățare – folosite, de altfel, și în perioada de proces 
tradițional de instruire – ne pun la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu 
părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor 
didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de 
modelare a performanței. Platformele reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care 
transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții 

 Există, categoric, câteva avantaje ale predării online. Prima idee care îmi vine în minte este economia 
de timp. Aceasta, împreună cu flexibilitatea crescută în a-ţi alege programul. Sunt, însă, diferenţe de care 
trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, 
în speță, este o provocare! Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea 
noastră tradițională sau putem să ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de suflet? Mă 
refer aici strict la disciplina Muzică și mișcare. Îmi place să simt emoția elevilor mei, îmi place să le 
transmit din trăirile mele. Muzica, înainte de informație, înseamnă pasiune, sentiment și chiar 
reciprocitate! Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în 
această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem 
observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi 
la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect. Dar… când a fost inventat învățământul online, 
nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne 
adaptăm! Mai concret: la disciplina Muzică și mișcare, inclusiv sunt propuse și transmise elevilor proiecte 
tematice pe Whatsapp. Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt 
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trimise pe grupul de lucru al cadrelor didactice și, firește, oferim feedback fiecarui elev în parte. Acest lucru 
îi motivează pe copii şi îi antrenează, într-un mod fericit, în toate activităţile de acest gen. Așadar, în vremuri 
excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ funcționează pentru că e pusă în 
slujba celor care își doresc să învețe. Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care 
să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare.Ne propunem să 
ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest moment dificil. Credem 
cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile 
de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul 
clasei. 

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea se pot oferi cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, 
proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 

 Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei 
și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului 
dinamic între colaborare și competiție școlară. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANUL ONLINE 

EDITIA – 2020 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: DRAGAN MIHAELA,  
G. P. N. CALINESTI - VALE 

 SCOALA GIMNAZIALA VRANESTI, CALINESTI, ARGES  
 
 Este momentul adaptarii noilor cerinte la tot ce inseamna educatie online.  
 Trebuie sa ne folosim de toate resursele online pentru a contribui la asigurarea continuitatii 

activitatilor de educatie si formare. 
 Predarea si evaluarea online a elevilor au fost introduse de Ministerul Educatiei si Cercetarii in fisa 

cadru a postului pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar. 
 Intreg personalul didactic trebuie sa urmareasca valentele pedagogice, gradul de interactiune si 

colaborare, dezvoltarea competentelor secolului XXI.  
 Beneficiul primordial pentru prescolari este mediul de invatare confortabil, respectiv acasa, dar care 

necesita suportul parintilor. 
 Un aspect motivant pentru cadrele didactice il reprezinta schimbul de bune practici si asistenta din 

partea colegilor.  
 Printre instrumentele digitale care se pot utiliza in facilitatea invatarii online si in sustinerea 

,,Gradinitei de acasa ,, sunt coonferintele online care faciliteaza transmiterea de informatii in timp real si 
invatarea sincron a prescolarilor. Cele mai cunoscute sunt: Zoom, Google Meet, Skype, Webex Meeting, 
Twinspace, Classroom.  

 Zoom este platforma de ore on-line cea mai utilizata de catre cadrele didactice din Romania, 
prescolarilor si parintilor acestora li se trimit link-uri .  

 Google Meet este o aplicatie pe care o putem accesa doar daca avem un cont de gmail. Este o aplicatie 
similara cu Skype, participantii accesand link-ul. Pot participa gratuit 100 de persoane, ceea ce este mai 
mult decat suficient. 

 Twinspace si Webex Meeting sunt accesibile pentru cei care aleg sa isi faca un cont de utilizator. 
Specialistii spun ca sunt facil de utilizat.  

 Nu trebuie sa ignoram aplicatia Classroom care vine in sprijinul cadrelor didactice pentru organizarea 
orelor in mod eficient si pentru a economisi timp.  

 Un mijloc important de predare il ocupa whiteboard pe care se poate scrie, desena, colora, cadrul 
didactic centrand camera catre acesta pentru a putea observa prescolarii.  

 Evident, sunt si dificultati in a realiza activitati didactice la distanta, printre care lipsa instrumentelor 
de gestionare a clasei pentru feedbach, evaluare, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de platforme 
educationale deschise si continut digital ( cum ar fi: site-uri cu informatii si ilustratii, biblioteci online, soft 
educational, muzee virtuale ).  

 Profesorii semnaleaza disfunctii in ceea ce priveste comunicarea autentica, relationarea umana, 
sprijin personalizat pentru copiii cu nevoi speciale, dar si pentru prescolari.  

 Evaluarea reprezinta un act didactic complex integrat procesului de invatamant ce urmareste 
masurarea cantitatii cunostintelor dobandite, valoarea performantelor si eficienta acestora, oferind solutii .  

 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul programului de instruire si stabileste nivelul de pregatire 
al prescolarilor la inceput de drum . 

 Evaluarea formativa isi propune sa verifice toti prescolarii, asupra continuturilor predate dupa fiecare 
secventa de invatare si sa adopte masuri pentru ameliorarea procesului de invatamant. 

 Evaluarea finala intervine la sfarsitul unei perioade lungi de invatare si centrata pe evaluarea de 
bilant, regrupand mai multe unitati de studiu. 

 La gradinita probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare. De aceea sistemul online este 
mult mai greu accesibil pentru un prescolar, fara parinte nu se poate realiza aceasta comuniune cadru 
didactic-copil. 

 Cadrele didactice care nu imbratiseaza schimbarea tehnologica risca sa fie lasati in urma. 
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 In contextul pandemiei globale, consider ca acest sistem modern cu predare la distanta pentru 
prescolari trebuie sa devina o responsabilitate a tuturor : personal didactic, copii, parinti. De acesta depinde 
educatia copiilor din Romania. 
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TEST SUMATIV LA ŞTIINŢE ALE NATURII 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE - CORPURI 
DISCIPLINA: ŞTIINŢE ALE NATURII CLASA: A III-A 

 
 PROF. DRĂGHICI LUMINIŢA 

 
Vă invit să parcurgeţi acest test alături de fata moşului din povestea lui Ion Creangă. 
A. În drumul ei, fata se întreabă ce fel de corpuri sunt cele întâlnite de ea. 
 1.Notaţi cu cu A (adevărat) sau F(fals) afirmaţiile ei: 
• Căţeluşa este corp cu viaţă.  
• Fântâna este un corp lichid. 
• Pietrele de la fântână sunt materiale naturale. 
 2.Ajut-o pe fată să aleagă varianta corectă, bifând căsuţa corespunzătoare: 
• Lutul cu care a lipit cuptorul este material:  
* natural 
* prelucrat 
• Norul la care a juns cu crengile părul îngrijit de fată este corp: 
*gazos 
*lichid  
• Pomul este un corp: 
*cu viaţă 
*fără viaţă 

B.3. Uneşte cu o linie corpurile găsite de fată în casa Sfintei Duminici, cu 
 materialul natural care s-a folosit la prelucrarea lor:  
 
• săpunul cu care îi spală pe copiii Sfintei Duminici lemn 
• lada primită de la Sfânta Duminică lutul 
• borcanele din cămara Sfintei Duminici sare 
 nisip  
 4.Stabileşte împreună cu fata moşului corespondenţa dintre definţiile date şi termenii corespunzători: 
• Nu curg, au formă şi volum propriu. amestecuri de substanţe  
• Nu au nici formă nici volum propriu. corpuri solide 
• Curg, au volum propriu dar nu şi formă proprie. corpuri lichide 
 corpuri gazoase 
C.5.Bifează varianta corectă : 
• Laptele şi brânza de la oile primite de fata moşului pentru hărnicia sa, au:  
* aceeaşi formă 
* aceeaşi culoare 
* aceeaşi stare de agregare 
• Dintre corpurile întâlnite de fată în drumul ei, sunt corpuri naturale: 
* paharul de argint de la fântână şi salba de aur de la gâtul căţeluşei  
* apa din fântână şi perele din pom 
* pomii din pădure şi plăcinta din cuptor 
• Apa din fântâna curăţată de harnica fată este: 
fragilă 
flexibilă  
transparentă 
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 6.Alege din fiecare listă amestecul pe care îl pregăteşte fata moşului : 
zahăr, sirop, fructe 
gem, carne, ouă 
ceai, lapte, apă 
 
D.7.Ce corpuri se pot obţine prin prelucrarea lemnului din pădurea prin care a trecut fata moşului în 

drumul ei ? 
-----------------------, ------------------------, ------------------------, -----------------------  
8.Ce poate obţine fata dacă prelucrează perele din pomul îngrijit de ea ?  
----------------, ------------------, -------------------, ---------------------, -----------------------  
E. 9.Rezolvă problema : 
 Fata moşului pregăteşte plăcintă pentru copiii Sfintei Duminici. Ea foloseşte : făină, ouă, zahăr, lapte, 

ciocolată, unt, nucă, pere.Grupează ingredientele în: 
Materiale naturale Materiale prelucrate 
  
  
  
  

 
 F.10.Fata moşului a pus apa la fiert să facă ceai pentru copiii Sfintei Duminici.Ajut-o să înţeleagă 

fenomenul ce l-a observant, alcătuind un eseu cu titlul Apa în natură. Arată: a ) stările de agregare ale apei 
b)transformări ale stărilor de agregare 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

  Foarte bine  Bine  Suficient 
A.1 3 răspunsuri corecte  2 răspunsuri corecte  1 răspuns corect 
A.2 3 variante corecte 2 variante corecte 1 variantă corectă 
B.3 3 corespondenţe corecte 2 corespondenţe corecte 1corespondenţă corectă 
B.4 3 corespondenţe corecte 2 corespondenţe corecte 1 corespondenţă corectă 
C.5 3 variante corecte 2 variante corecte 1 variante corect 
C.6 3 răspunsuri bune 2 răspunsuri bune 1 răspuns bun 
D.7 4 completări 3 completări 2 completări 
D.8 5 completări 4 completări 3 completări 
E.9 7-8 răspunsuri corecte 5-6 răspunsuri corecte 3-4 răspunsuri corect 
F.10 a 

b 
a 
b-parţial 

a 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
EDUCATOARE: DRAGOMIR ANDA MIHAELA 

GRĂDINIȚA P.N. NR. 1 BĂNEASA 
 
 Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursulvieții. Aceasta prezentare este 
un prim pas spreutilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. preşcolara grupă sau pentru 
derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și 
energie, captându-se usor atentia prescolarilor. 

 În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-
lea etc.).Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul 
adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă 
schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor.  

 Câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și 
în susținerea grădiniței de acasă ar fi: 

- ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. 
Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator / laptop. Se pot crea camera secundare 
pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici.(Breakoutrooms). Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. 

- Google Meet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă 
aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care 
anterior a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft –o platform de 
comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-
l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

- JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

- JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie 
şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. PT ÎNV. PRIMAR DRAPAC MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COPĂLĂU 

 
 Două dintre cele mai stringente provocări ale orelor de digital pot fi puse sub forma unor întrebări: 
• Cum mă asigur că elevii mei înțeleg ceea ce învață, că sunt conectați cu ceea ce învață chiar dacă nu îi văd 

în fața mea, nu îi simt? De unde știu că au rezolvat cu forțele proprii sarcina de lucru? 
• Cum pot să ofer în online feedback-ul imediat pe care îl dădeam în clasa față-în-față, care îi ajută pe elevii 

mei în învățare? 
Putem răspunde la aceste întrebări prin acordarea unei atenții deosebite în planificare și proiectare 

pentru evaluarea online, atât formativă, cât și sumativă și crearea unor materiale educaționale de calitate cu 
conținut interactiv ridicat prin care profesorul are acces la informații valoroase despre progresul elevilor.  

Evaluarea formativă se realizează pe parcursul studiului, ajută elevul să progreseze, să se mobilizeze 
singur, să se autoevalueze. Evaluarea formativă este evaluarea pentru învățare, cea care îi indică elevului 
unde se află și îl ghidează către dobândirea competențelor, iar profesorului îi arată cum îl poate sprijini pe 
elev pentru atingerea obiectivelor de învățare personalizate. Iată câteva idei de învățare: 

• Teste scurte: elevul primește feedback imediat dacă sunt corectate automat, asigură înțelegerea conceptelor 
din lecție, ideal să fie folosite fără o miză importantă (calificative) și fără recompense. 

• Activități de reflecție simple: asigură înțelegerea și reținerea conținutului și gândirea critică, previn 
plagiatul de idei și rezolvări, oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul. 

• Exemple: scrie 1 aspect pe care nu l-ai înțeles din materialul studiat, scrie 3 lucruri pe care le-ai învățat, 2 
întrebări la care nu ai primit răspuns, 1 lucru pe care nu l-ai înțeles, desenează ce ai înțeles din materialul studiat; 
creează harta mentală a lecției de azi; scrie 1 cuvânt despre subiectul lecției de azi (la finalul predării). 

• Activități de feedback simple: creați etape în realizarea unui proiect, cu evaluare formativă și feedback la 
fiecare etapă. 

• Materiale video interactive (create cu Edpuzzle/Nearpod): în care elevii pun pauză, interacționează cu 
conținutul, răspund la întrebări, elevii au acces la jocuri și simulări cu răspunsuri imediate. 

Dacă evaluările formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoaște progresul și nevoile de 
intervenție ale elevilor săi înainte de a ajunge la evaluarea sumativă. 

 Evaluarea sumativă este finală, ajută elevul să facă bilanțul a ceea ce a învățat până acum, să-și dea 
seama de ce știe și ce nu. Evaluarea sumativă este o evaluare a învățării, care se finalizează, de obicei, cu o 
notă, cu un calificativ, cu o diplomă. Creată de profesor încă din etapa de planificare, având obiectivele de 
învățare și competențele în minte, evaluarea sumativă verifică atât ceea ce înțelege și cunoaște elevul, dar 
mai ales ceea ce știe să facă și cum reușește să aplice ceea ce a învățat (niveluri cognitive superioare în 
Taxonomia lui Bloom). Focusul în evaluarea sumativă este pe atingerea obiectivelor de învățare și stabilirea 
unor noi obiective. Dacă este aplicată eficient, profesorul va cunoaște progresul și nevoile de intervenție 
ale elevilor săi înainte de a ajunge la evaluarea sumativă. 

Recomandări de test online: 
• Adecvați lungimea textului vârstei elevilor și păstrați ce este esențial; 
• Grupați întrebările după conținut; 
• Eliminați ambiguitățile din întrebări și răspunsuri; 
• Folosiți tipuri diferite de întrebări; 
• Evitați negațiile în întrebări sau afirmații; 
• Evitați utilizarea frecventă a întrebărilor adevărat/fals, da/nu, deoarece elevul are 50% șanse să ghicească 

răspunsul; 
• Testați evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 
Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu 

cea sumativă pot fi: 
• Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) cu Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google Slides etc; 
• Documentarea foto/video a unui proiect cu Quik, Stop Motion, Flipgrid etc.  
• Realizarea unei colecții de texte/articole/bloguri cu Bookcreator, StoryJumper etc; 
• Turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor și a muncii în echipă cu Padlet, Flipgrid etc; 
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• Auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online (foto, video, text) cu Padlet, Google Doc, 
Word Doc, Powerpoint, Google Slides, Mindmaps etc. 

Instrumente de evaluare online pot fi anumite aplicații:  
• Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, proiectată pentru a 

fi accesibil în clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. 
• Quizizz este o platformă în care se pot crea evaluări, dar și lecții care să includă aceste evaluări. De 

asemenea oferă acces la rapoarte privind răspunsurile și rezultatele înregistrate de elevi. 
• Google Forms este o aplicație de creare și administrare a chestionarelor online inclusă în suita Google Docs 

și în Google Classroom. 
• Alte platforme: ASQ, Padlet, Flipgrid. 
Fiecare dintre aceste resurse trebuie folosite cu înțelepciune și creativitate în cât mai multe contexte 

de învățare/evaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. DREGHICI CĂLINA ADRIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 TÎRNĂVENI 
 
 Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. Dacă într-o primă 
fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și instruirea preșcolarilor, 
acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze 
de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura cadrele didactice că este transparentă și reflectă adevăratul 
potențial al copiilor?  

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
• în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Cele mai comune strategii de evaluare online sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca 

mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea 
de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 
multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
•  publicarea lucrărilor/prezentărilor copiilor; 
• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
• teme colaborative; 
• portofolii; 
 Aplicațiile și instrumentele digitale pe care le-am utilizat sunt următoarele: 
ZOOM este platforma on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice. Această platformă permite 

crearea unei clase virtuale iar apoi se poate interacționa cu preșcolarii atât verbal cât și prin intermediul 
unpor documente word. Pe white board am am desenat, am colorat și am realizat operații matematice. 

Un alt program utilizat a fost GOOGLE CLASSROOM, prin intermediul căruia am trimis copiilor 
sarcini de lucru pe platformă. Se pot încărca materiale de lucru în format text, audio, video, linkuri etc. 
Avantajele utilizării acestei platforme sunt 

1. Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, copilul are 
nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 

2. Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate 
automat, așa că preșcolarului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 

3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și preșcolar, dar și pentru 
părinte. Un test dat poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Copilul poate fi 
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ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi depunctat sau 
a fi nevoit să predea un test incomplet. 

4. Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. 
Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 

KAHOOT este un instrument on-line pentru evaluare cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii. Poate fi utilizat la orice vârstă și la orice disciplina. Cadrul didactic creează testul iar apoi 
trimite copiilor codul de acces care poate fi accesat în interval limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video 
și diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Rezultatele testelor sunt vizibile 
tuturor la finalul jocului, sub forma unui clasament.  

 QUIZIZZ eate un alt instrument on-line cu ajutoror cărora se pot realiza evaluari într-un mod 
distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, audio text, imagini, sondaje, 
răspunsuri deschise. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă.  

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare.  
 În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare – care determină evoluția 

modernă și constructivă a școlii românești. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi:  
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teaching-and-learning/,  

1170



 
ÎNVĂȚAREA ONLINE – O NECESITATE ACTUALĂ 

 
PROFESOR DRINCEANU RAMONA ANDA 

LITEUL TEHNOLOGIC DECEBAL, DR. TR. SEVERIN 
 
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării 

accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii 
multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. 

Calculatorul este perceput pe rând, ca o jucărie, o unealtă, o resursă de informaţii. 
 A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire. 
Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: 
 - predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe; 
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 
- verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 
 Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului 

la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de 
vizualizare.  

 Modernizarea pedagogică implică deci, existenta echipamentelor hardware (calculator), a software-
lui (programelor) şi a capacităţii de adaptare a lor, de receptare şi valorificare în mediul instrucţional. 

 Instruirea asistată de calculator contribuie la introducerea treptată a informatizării în învăţămînt. 
 Calculatorul poate fi utilizat în procesul de predare –învăţare de către profesor şi elev în scopul 

intermedierii activităţii de predare interumană ce are loc între cei doi poli educaţionali : profesor şi elevi. 
 Metoda instruirii programate dezvoltă propriile sale principii, valabile la nivel strategic în orice 

variantă de organizare cibernetică a învătării, într-o structură liniară sau ramificată : 
 Principiul paşilor mici – se referă la divizarea materiei în unităţi de conţinut, care asigură elevului 

şansa reuşitei şi a continuităţii în activitatea de predare – învăţare – evaluare ; 
 Principiul comportamentului activ – vizează dirijarea efortului elevului în direcţia selecţionării, 

înţelegerii şi aplicării informaţiei necesare pentru elaborarea unui răspuns corect ; 
 Principiul evaluării imediate a răspunsului – înseamnă întărirea pozitivă sau negativă a 

comportamentului elevului în funcţie de reuşita sau nereuşita în îndeplinirea sarcinii de învăţare 
corespunzătoare fiecărui « pas ». 

 Reuşita acestei metode, în varianta sa liniară, ramificată sau combinată, depinde de calitatea 
mijloacelor didactice necesare pentru proiectarea şi realizarea activităţii de predare – învăţare – evaluare în 
spiritul principiilor cibernetice şi pedagogice evocate anterior: manualele programate şi maşinile de 
instruire. În toate situaţiile, însă, rolul profesorului rămîne determinant. 

Avantajele şi dezavantajele instruirii asistate de calculator 
Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului ci şi de condiţia pedagogică asumată la 

nivelul programelor elaborate special pentru : 
o Conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese ; 
o Sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii ; 
o Difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul 

didactic ; 
o Individualizarea reală şi completă a actului învăţării, adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin ,,asistenţă 

pedagogică imediată, realizată/realizabilă de/prin calculator ; 
o Stimularea capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator :ghid şi animator, evaluator şi 

îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare’’ 
În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. Pe lîngă o serie de avantaje, 

această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : 
 Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului 

de învăţare în contextul său psihosocial ; 
 Segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat; 
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 Duce prea mult la ,,tutelare, ’’dirijînd pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi, prin aceasta, 
împiedicîndu-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. 

Calculatorul - instrument didactic 
 Calculatorul este folosit ca instrument didactic în realizarea documentelor școlare (planificări, 

proiecte de unități de învățare, proiecte de lecție). De asemenea, calculatorul poate fi mijlocu de predare în 
cadrul lecțiilor de comunicare de noi cunoștințe, de recapitulare, de evaluare sau a prelegerilor în care 
calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii 
de cunoştinţe. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor, 
a desenelor, care pot fi expuse 3D (în cazul matematicii se poate folosii GeoGebra). 

Calculatorul – mijloc didactic 
Acceptînd ideea civilizaţiei informatice trebuie admisă şi aceea a instruirii în spiritul interesului 

pentru informaţie. Adică, luând în seamă necesităţile automatizării, robotizării, cibernetizării pe scară largă 
a proceselor economice rezultă imperativul familiarizării, încă de pe băncile şcolii cu modul de lucru şi cu 
facilităţile oferite de tehnica de automatizare. 

 Intervenţia directă a computerului, cînd computerul îndeplineşte principala sarcină a profesorului, 
adică predarea, se poate face printr-un soft educaţional - platforme e-learning.Cele mai des folosite in 
această perioadă Google Classroom (ofera posibilitatea atat profesorilor, cat si elevilor, sa incarce 
materiale, sa posteze diverse anunturi si, special pentru profesori, sa dea note materialelor lucrate de elevi 
si incarcate aici), Zoom (in varianta gratuita permite organizarea orelor cu pana la 500 de participanti), 
Microsoft Teams (este o platforma ce beneficiaza de un spatiu de lucru bazat pe chat), Whatsapp, Messenger 
etc. 

Intervenţia indirectă constă în utilizarea computerului pentru controlul şi planificarea instruirii, în 
care calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului : 

 Prezintă elevului obiectivele de atins şi părţile componente ale cursului ; 
 Atribuie sarcini de lucru specifice din manualul sau caietul de lucru asociat cursului respectiv ; 
 Administrează teste pentru a determina progresul elevului în raport cu directivele prestabilite, 

înregistrează şi raportează rezultatele obţinute la teste pentru elev sau profesor, prescrie, în funcţie de 
rezultatele la un test diagnostic, ce secvenţă va studia în continuare un anumit elev. 

 Posibilităţile mediilor bazate pe computer în ceea ce priveşte tratamentul, înregistrarea şi regăsirea 
informaţiei vor determina introducerea în practica pedagogică a situaţiilor în care elevul va dobîndi 
cunoştinţe şi competenţe în mod autonom, în conformitate cu interesele şi aspiraţiile proprii, prin 
intermediul unor instrumente informatice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. C. Oprişor – Despre învăţarea asistată de calculator şi softul educaţional; 
2. C. Oprişor – Instruirea asistată de calculator – definiţie şi caracteristici; 
3. C. Oprişor – Teoria şi metodologia instruirii – Instruirea Asistată de Calculator; 
4. Gabriela Moise – Modele de instruire asistată de calculator din generaţia a cincea; 
5. I. Neacşu – Instruire şi învăţare; 
6. Internet 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE IN INVAȚAMANTUL PRIMAR 

 
PROF. PT. INV. PRIMAR DROB CRISTINA 

 
 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

 Evaluarea inițială trebuie înțeleasă ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot 
concentra liber și în mod expres asupra temilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. Ea oferă profesorului și elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente, cunoștințele pe care elevul le 
posedă la plecare, pentru ca în funcție de ceea ce știe să poată fi instruit în continuare . Pe baza informațiilor 
evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de 
recuperare. Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea 
unui scurt program de recuperares au de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

 Pentru a crește eficacitatea evaluării inițiale e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe); alegerea 
cu atenție a itemilor care alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru 
învățământul primar . 

 Evaluarea inițială poate fi un test docimologic sau poate fi sub formă de concurs, insă, oricare ar fi 
forma acceptată de profesor, evaluarea trebuie să analizeze toate domeniile de dezvoltare a unui copil.În 
felul acesta se pot descoperi eventuale impedimente in comportamentul elevului care pot duce la 
ingreunarea învățării. De aceea, metodele și tehnicile de verificare trebuie alese astfel încât să se completeze 
una pe cealaltă acoperind toate ariile de observare a dezvoltării elevului. 

 Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-o 
alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse 
tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire 
după imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri 
incomplete.Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

 Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-
un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi 
sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În cadrul 
evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce verifică 
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acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor.  
 Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 

însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. 

 Cu cât evaluarea este mai complexă și atinge niște obiective propuse, cu atât, la final, în funcţie de 
concluziile rezultate, şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare 
(chiar dacă nu le conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de 
programare, de organizare, de coordonare a predării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
– Cucoş, Constantin, ”Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice”, Editura 

“Polirom”, Iași, 2009; 
- Cerghit, Ioan, ”Sisteme de instruire alternative și complementare ”, Editura Polirom, Iași, 2008. 
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EDUCATIA –UN MOD DE CUNOASTERE SI DE FORMARE A COPILULUI 

 
DROBOTA MILINA, PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PAUNESCU” IASI 
 
Unicitatea elevilor ne obligă din punct de vedere profesional să eliminăm tiparele comportamentale: 

să-i judecăm prin comparaţie sau să-i criticăm, să-i mai modelăm „după chipul şi asemănarea noastră“ sau 
să le măsurăm devenirea după criteriile expectativelor sociale– pentru a-i integra într-un tipar social 
acceptabil.  

În procesul de educaţie repertoriul emoţional angajat ar fi ideal să aibă comună bucuria trăită de cei 
doi parteneri în demersul cunoaşterii şi al învăţării. 

Schimbarea de paradigmă în ceea ce priveşte educaţia timpurilor noastre include realism, flexibilitate 
în abordare, creativitate în provocările propuse elevilor şi angajarea efectivă prin responsabilizarea 
învăţăcelului în propria educaţie. 

Treaba copilului nu este să se conformeze aşteptărilor părinţilor sau profesorilor, ci să crească, să 
înflorească şi să devină tot ceea ce este el capabil să devină, bucurându-se de procesul devenirii.  

Rolul nostru ca dascăli este unul nobil şi înălţător: validăm identitatea, dezvoltăm individualitatea de 
fiinţă separată formându-i abilităţi care vor contribui la valoarea lui umană.  

Copiii vin în lume fără nici un concept de sine. Ei învaţă cine sunt, cât de importanţi şi valoroşi sunt 
(sau nu sunt), în funcţie de modul în care sunt trataţi începând din copilărie. Dragostea şi afecţiunea oferită 
construieşte în timp, prin calitatea şi cantitatea sa, caracterul sănătos al copilului. În sensul acesta, adulţii 
cu un nivel al conceptului de sine scăzut şi atitudini mentale negative, au fost invariabil copii privaţi de 
dragostea şi protecţia de care au avut nevoie în perioada anilor de formare. 

Gândul „Eu nu pot" se va cristaliza curând în „frica de a greşi". Iar frica de a greşi, este marele şi 
singurul obstacol în calea succesului unui adult.  

Noi creionăm jaloanele devenirii copiilor prin convingerile pe care i le formăm, ca părinţi, ca membri 
ai societăţii, ca dascăli. Educatia începe acasă, continuă la școală și influențează întreaga noastră viață. În 
educaţie venim cu bagajul ereditar, emoţional şi cu amprenta mediului în care ne-am format în familie; totul 
în educaţie din acest moment se va face prin prisma structurilor de gândire formate, structuri care vor fi 
ghidate emoţional. 

Școala poate fi un loc excelent unde cei care intră, pot să înveţe ce înseamnă convieţuirea în colectiv, 
unde profesorii formează personalitățile unor generații de copii. Ceea ce aștepți de la un copil trebuie să-i 
oferi ca exemplu. În educație nu există standard dublu. 

Copiii vin la școală să se vadă în ochii celorlalți, o soluție necesară la și la îndemână pentru a-și 
descoperi identitatea. Prin raportarea la ceilalți, în contextul relaționării își descoperă sinele; acesta este 
validat. Oglindirea, aprecierea, siguranța relațională și securitatea emoțională sunt nevoi esențiale ale 
copiilor. 

Fie că suntem dascăli sau părinți, modul în care noi adulții reacționăm la emoțiile copiilor, devine 
lecție de gestionare a emoțiilor. Adultul este model de forță interioară pentru depășirea obstacolelor. 
Sentimentele, frustrările, nevoile copiilor trebuie respectate împreună cu dreptul de a greși, de a fi supărat, 
de a fi furios…”Copiii au dreptul să își simtă durerile. Este trist să nu le tolerăm tristețile. Să nu le putem 
conține, până ard, până se autovindecă, până produc, ele însele, instrumente mai bune și mai rafinate de 
relaționare cu lumea.” 

Orice eroare poate fi o oportunitate de învățare, pentru că noi adulții dascăli sau părinți suntem 
creatori de contexte de învățare. Dacă în sistemul de educație elevii nu sunt încurajați să pună întrebări, 
dorința lor de a comunica puțin valorificată în familie se realizează în grupul școlar. Exprimarea propriilor 
gânduri, explicațiile și părerile sunt importante, pentru că îi ajută să-și construiască încrederea în sine, să-
ți exprime modul de a gândi, să găsească soluții la probleme. Copiii care sunt criticaţi pentru activitatea 
şcolară vor face foarte repede o asociere negativă între rezultatele şcolare si felul în care simt despre ei 
înşişi. Ei încep să urască şcoala şi să o evite, ori de câte ori este posibil. Ei văd activitatea şcolară ca pe o 
sursă de durere şi frustrare. Inevitabil acești copii vor începe să se asocieze cu alţi copii care au aceleaşi 
atitudini și treptat se obturează canalul de comunicare cu școala, cu familia.  
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Copiii învață în situații pozitive de încredere, toleranță, acceptare și respect, nu de rușine, din vină 
sau prin umilire. Pentru copii este important să știe, să vadă că lucrurile se rezolvă că sunt importanți, că 
ceea ce spun sau fac contează pentru ceilalți. 

Evaluare este un proces complex care și-a schimbat cumva sensul său inițial. Evaluarea a devenit un 
scop al educatiei și nu un diagnostic al educației, cum ar fi normal. E un fenomen în sistemul de învățământ 
să crezi și să folosești evaluarea ca o modalitate de vânare a greșelilor, a neatenție, a inconsecvenței și nu 
o modaliate de a înțelege randamentul procesului tău de facilitare a învățării, care bineînțeles că nu se mai 
rezumă doar la predare. Profesorul care își asumă menirea, transcede predarea și înțelege să relizeze 
contexete de învățare active și autentice pentru elevii săi. Învățarea cu sens și semnificație pentru elevi 
aduce cu ea asumarea responsabilitatea actului de învățare. 

Învățarea la copii este legată de corp. În orice situație, are loc mai întâi reacția corpului și apoi vine 
mintea să intre în acțiune. Așa a fost dintotdeauna. Emoția trăită este limbajul corpului ca răspunsul la 
situație, apoi vine creierul cu răspunsul său. Câți dintre adulți observă acest mesajele trimise prin acest 
limbaj?  

Datorită vremurilor excesiv de tehnologizate, astăzi copiii au nevoie de stimuli puternici în învățare, 
de experimentare, de mișcare pentru a fi captați, și stimulați să se implice în învățare. Mai mult ca niciodată, 
copiii sunt astăzi extrem de sensibili și de creativi (dacă li se oferă această posibilitate). 

Energia generației actuale de copii iese din tiparele de altădată, sunt extrem de creativi în on-line, au 
alte relee de conectare la informație și alte relee și limbaje de comunicare. 

Generațiile de copii de astăzi au nevoie de mai mult optimism și pasiune față de generațiile 
precedente, au nevoie de comunicare și înțelegere. Ei nu cresc cu frica zilei de mâine, cresc cu frica 
părinților de a nu avea copii suficient de buni și competitivi, care să le umple ego-urile lor rănite. 

E nevoie de maturitate emoțională și motivațională pentru a folosi sănătos online-ul; copiii nu au 
acest discernământ, nu au motivație și focalizare a atenției.De aceea este greu de relizat învățarea susținută 
și autentică în online. Evaluarea corectă în și pentru acestă formă de învățare ține cont în primul rând de 
nevoile copiilor, de ritmul și posibilitățile lor de înțelegere, de manifestare. 

Inainte de toate, evaluare este generoasă în feedback pozitiv care validează nevoia copiilor de a 
experimenta, de a greși, de încerca. Feedback-ul constructiv are una dintre cele mai puternice influențe 
asupra învățării, având un puternic caracter educativ. Feedback-ul constructiv vizează: identificarea 
punctelor tari, identificarea punctelor slabe, oferirea de pași clari pentru îmbunătățire.  

 Cuvintele pot avea uneori valoarea unui răsărit de soare pentru copii. Fiecare cuvânt contează, așa 
că un feedback-ul eficient este semnificativ și la obiect. Este de preferat însoțirea feedback-ului de o voce 
pasivă, deoarece este esențială pentru a oferi feedback care este util fără a fi personal. Părerea noastră despre 
cum ar putea fi îmbunătățite acele zone șidentificate impreună, îl ajută pe copil să înțeleagă de ce aceste 
idei ar putea duce la rezultate îmbunătățite.  

Orice acțiune este până la urmă un act de curaj așa că că încheierea feedback-ului pe o notă pozitivă 
arăta încredere în abilitățile de îmbunătățire a activității/rezultatelor.  

Când bucătarul gustă supa, vorbim despre o evaluare formativă. Atunci când clientul gustă supa, 
acesta face o evaluare sumativă. 

Accente și restarturi necesare identificate în educație: 
Felul în care se face acum evaluarea poate înfrâna învățarea /nu se face pe competențe (ce știe, ce 

vrea și face ceva cu ceea ce știe), se face doar pe conținut (știe); 
Formarea inițială nu este congruentă cu ceea ce este în uz în sistemul de predare-învățare-evaluare, 

formăm în continuare specialiști din inerția unei pedagogii înțepenite între decenii, pentru ca mai apoi să-i 
reformăm în proiecte; 

E nevoie de activități de învățare variate/aplicate pentru formarea gândirii superioare; 
Este nevoie de centrarea învățării pe elev și pe rezultate, pe competențele vizate, nu pe predare, nu pe 

evaluare; 
Generațiile sunt în schimbare, noi ca dascăli trebuie să conștientizăm provocările vremurilor, a 

abilităților și a limitelor conceptuale, a nivelul de cunoștințe/abilități între noi și elevi; 
Unii adulți /profesori au nivel de dezvoltare cognitivă stagnat, nu excelează în abstract; și rulează 

programe perimate de predare din poziția atotștiutorului care sancționează accederea elevilor la știință; 
Fiecare instrument/produs trebuie să fie rezultatul implicării conștiente și a elevilor; 
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Centrarea abordării pe competențe în educație atrage după sine învățarea prin cooperare/ învățarea 
este socială; 

Învățarea devine mai deschisă și mai provocatoare ca niciodată. Ceea ce urmărim permanent în 
această ”nouă” formă de educație este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia noastră. Atât 
învățarea cât și evaluare nu mai poate fi în forma reproducerii sau identificării unicului răspuns propus de 
dascăli. Dezideratul este acela de a folosi această înclinație a copiilor spre digital și valorificarea ei în 
formarea autonomiei în învățare. 

Modalitățile de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare, a aplicațiilor și a 
platformelor colaborative în sarcini de învățare și de evaluare sunt nelimitate provocând în egală măsură 
creativitatea și abilitățile dascălului. 

Un mod complex și valoros din p.d.v didactic este învățare și evaluarea – bazată pe proiect, cu 
utilizarea tehnologiei poate oferi elevilor o serie de opțiuni cu deschidere provocatoare.  

Fie că e vorba de platforme precum: Google Classroom, Adservio, Easyclass, Kinderpedia 
modalitatea propusă facilitează discuțiile, întâlnirile online, evaluarea și autoevaluarea. 

Câteva dintre aplicațiile prin care se poate transmite feedback sau rezolvare de sarcini, răspunsuri la 
întrebări: www.liveworksheets.com, www.miro.com, www.wordclouds.com, www.admin.flipgrid.com,  

Google Jamboard permite interactivitate și intervenție personalzată, Google Forms permit 
conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de 
participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări 
deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.Funcția Quiz permite, pe mai departe, 
oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns 
corect sau nu. Aici măiestria profesorului este chemată să valorifice învățarea în multiple forme de asociere, 
argumentare, ilustrare, alegere, comentare etc. Motiv pentru care evaluare poate fi amplă acoperind cu 
succes cele trei elemente ale competențelor: cunoștințe, abilități, atitudini. 

Multe aplicații sunt sub formă de joc cum este Kahoot, aplicație în care elevii pot deveni „profesori”, 
construind ei înșiși itemi de teste sau poate fi un mod de punere în valoare a unor cunoștinte și abilități 
utilizând Wordwall aplicatie ce permite mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la 
învățământul primar, ce pot fi realizate foarte ușor și de către elevi. 

Programele de animație sunt grozave provocări în sfera creativității pe care elevii le pot folosi 
pentru a realiza prezentări cum ar fi: Prezi, Animaker, Genialy. Iar prezentările sunt valoroase proiecte 
prin care învățarea capătă conotații practice și de bune practici. 

În contextul educației online, implicarea este absolut esențială, așadar modul și momentul utilizării 
acestor instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană profundă și semnificativă. 

Orice formă sau context de manifestare ar avea, educația, ar trebui să trateze fiecare indivind ca 
persoană unică capabilă să dezvolte un spirit original care să ajute la abordarea marilor încercări ale vieții; 
ar trebui să permită găsirea valorilor care să marcheze o traiectorie pe drumul vieții; ar trebui să 
îmbogățească individul spiritual. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PREDARE ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR DUGULEANĂ ILEANA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI, JUD. GORJ 
 
“Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii, el nu poate şti niciodată cât de departe ajunge 

influenţa lui.” (Henry Brooks Adams) 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Scopul comun, de care trebuie să se ţină 
cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra 
rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare). 

 A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete. 
2.Probele scrise: 
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul. 
3. Probele practice 
a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea. 
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importan- 
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tă în vederea realizării unui demers evaluativ. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: 
„O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi 
universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284)  

Pentru ca evaluarea să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 
tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor metode și 
procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și 
formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și școlarii 
reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și 
comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Cu această pandemie, care a bulversat tot învăţământul, noi cadrele didactice a trebuit să ne adaptăm 
la predarea on-line. Eu, consider că activitatea didactică la distanţă (on-line), mai ales la clasele mici nu are 
rezultatul scontat, are de fapt un impact negativ asupra învăţării temeinice. Elevii care întâmpină dificultăţi 
în învăţare nu pot fi ajutaţi în timpul activităţilor pe classroom, în primul rând este timpul care ne presează 
şi în al doilea rând stă o clasă întreagă să observe reacţiile şi emoţiile respectivului elev. 

 Evaluarea în mediul on-line este foarte greu de realizat. Fiind mici, părinţii stau tot timpul lângă ei 
şi le influenţează reacţiile şi atenţia. 

 Elevii care nu au posibilităţi să intre în on-line, fie nu au aparatura necesară, fie părinţii nu-i pot ajuta 
(nu ştiu) şi atunci rămân cu goluri nerecuperabile. 

Evaluarea, în general, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  
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EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR DUICAN ELENA-RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, BUCUREȘTI 

 
 Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-

învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății 
contemporane. Procesul de măsurare constă în utilizarea unor procedee prin care se stabilește o relație 
funcțională între un ansamblu de simboluri și un ansamblu de fenomene și obiecte. Măsurarea este primul 
pas în evaluare, iar exactitatea ei este dependentă de calitatea instrumentelor utilizate și de modul în care 
sunt folosite. Aprecierea presupune emiterea unei judecăți de valoare asupra fenomenului vizat, prin 
raportarea la un termen de referință, la un sistem de valori sau criterii. 

 A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele și competențele 
programului de instruire au fost realizate, precum și eficiența metodelor de predare-învățare folosite. 

 Teoria evaluării în educație înregistrează o mare varietate de înțelegere a rostului acțiunilor 
evaluative. Ele se nuanțează sub raportul înțelegerii naturii acestui proces, a ceea ce reprezintă obiectivul 
acțiunilor evaluative, a funcțiilor pe care le îndeplinesc, ca și a modurilor de realizare. 

 Printre principalele caracteristici ale evaluării se regăsesc:  
- Evaluarea este o acțiune de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a 

rezultatelor unor activități.  
- Evaluarea comportă un proces de colectare a datelor necesare fundamentării deciziilor ce urmează 

să fie adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și a activității considerate. 
- Evaluarea comport aprecierea fenomenelor evaluate, prin raportarea lor la diverse criterii și 

standarde.  
Este necesar ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât să susțină și să stimuleze activitatea 

de predare/învățare. 
Verificarea și aprecierea rezultatelor școlare se realizează în situații și forme variate, utilizându-se 

metode, mijloace și tehnici multiple. Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor școlare îl constituie 
raportarea la conținut, la competențele generale și specifice stabilite de programele de învățământ.  

După modul de integrare a verificării și evaluării în procesul de învățământ se disting trei forme de 
evaluare mai importante: inițială, sumativă și continuă.  

Chestionarea orală este frecvent folosită de profesori și are avantajul că favorizează dialogul, elevul 
având posibilitatea să participle la confruntarea de idei și opinii în cadrul clasei.  

Examinarea și evaluarea prin probe scrise este utilizată sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări 
de tip obiectiv, lucrări cu durată de una sau două ore. Cercetările au dovedit că evaluarea formativă, după 
fiecare capitol, combinată cu verificările orale este deosebit de eficientă și stimulativă.  

Evaluarea poate fi realizată, mai ales în mediul online, prin procedee alternative: proiecte, portofolii, 
observarea comportamentului elevilor la învățătură, lucrări de creație tehnică, științifică și literar-artistică, 
dosare tematice, redactarea de reviste școlare etc. Există mai multe aplicații în mediul online care pot fi 
folosite pentru crearea unui test, pentru căutarea unor teste create anterior, vizualizarea rapoartelor, creare 
de fișe de lucru, chestionare, jocuri de cuvinte. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat pentru a-i ajuta pe elevi să 
devină autonomi în învățare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMBRAVEANU LAURA NADIA 
LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA 

 
Atât profesorul, cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale 

ale evaluării: continuă, completă și corectă. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la 
următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea? 
• În raport cu ce? 
• Pentru cine? 
• Ce se evaluează? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri? 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
• Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

• Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare.  

• Notarea presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație 
emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. Notarea reprezintă acțiunea 
cadrului didactic de apreciere prin calificative a progresului școlar realizat de elevi. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. După elaborarea testului acesta trebuie validat. 
Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară ceea ce este destinat să măsoare 

Evaluarea on-line trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai 
ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și 
corectă. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. Pentru a 
crește gradul de corectitudine a evaluării on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning trebuie să poată 
pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
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• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

Școala noastră a ales platform ADSERVIO pentru desfașurarea școlii on-line. Pe acestă platformă 
avem posibilitatea evaluării elevilor cu ajutorul testelor. Pentru că trebuie să evaluez elevi de clasa a treia, 
cred că este mai simplu. Mă pot folosi de teste, evaluare orală, portofolii, probe practice, autoevaluare, 
chestionare pe diferite platforme, site-uri… De pe twinkl pot folosi teste pe care elevii le pot complete on-
line, didactic.ro ne ofera multe materiale, E-istet, KIDIBOT, Edușcoala, Academia ABC, Platforma Edu.ro, 
MyKoolio, Digitaliada.ro, ȘcoalaIntuitext.ro, ASQ… 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR – DUMITRAŞCU NICOLETA-ALINA 

ŞC GIMNAZIALĂ NR 1 BUMBEŞTI-JIU, JUD.GORJ 
 
 În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 

elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme 
online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale 
și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinofat activității online, cadrele didactice au 
fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, 
dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci 
mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate fi 
valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor 
curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor didactice. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă ? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 

1183

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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 PLATFORMELE EDUCAȚIONALE ȘI APLICAȚIILE ONLINE-METODE  

 MODERNE DE EVALUARE A ȘCOLARULUI MIC  
 

 PROF. INV. PRIMAR DUMITRESCU CORINA ELENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 RM. VALCEA 

 
 La nivelul mai multor școli, licee sau universități au fost implementate de-a lungul timpului soluții 

dedicate suportului educației. Puși într-o situație de criză, învățătorii și profesorii au căutat diferite metode 
de e-learning pentru a-și susține orele la clasă. 

 Am fost o adeptă a conceptului de suport al educației, nu ca un înlocuitor complet al acesteia. 
Prezența la școală, interacțiunea profesor-elev și elev-elev este esențială într-un proces educațional bun. 

 Evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi chiar 
"distractiv" dacă îți place ce faci. Poate fi "challenging" sau poate fi o meserie pe care o faci, după care 
dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să 
învețe elevul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta 
atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

 Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
 În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

 Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat.Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajut Învățarea – și 
evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea 
este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura 
academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Amintesc câteva dintre acestea: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
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la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  
 Când școala nu mai e la fel, realizăm că nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului 

educațional. Improvizăm, dar hai să nu o facem oricum! 
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EVALUAREA PREȘCOLARILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR DUMITRESCU NICOLETA 

GRADINIȚA NR. 272, SECTOR 6, BUCUREȘTI 
 
Alături de învățare și predare evaluarea reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale 

procesului educațional, care arată nivelul de asimilare al cunoștințelor, lacunele existente, dar în același 
timp stabilește punctul de plecare în proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților înstructiv-
educative în grădinița de copii. Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca 
mijloc de măsuare obiectivă, ci și ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. 
Activitatea de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat 
activităţii pedagogice.  

Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor  
procesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 

educaţionale. În vedera conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se 
ţină cont de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, luând în considerare consecinţele, 
dimensionarea şi regândirea strategiilor evaluative în sistemul online de desfășurare a activităților, care să 
fie în consens cu o serie de exigenţe: 

 extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea 
 procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a preșcolarilor, ci şi a 

conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare 
 luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 

copiilor, atitudinile etc. 
 centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor 
negative 
 transformarea copilului într -un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, 

interevaluare şi evaluare controlată 
  raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii 
Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: culegerea de informaţii cu 

privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite, controlul asupra activităţii desfăşurate, 
stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei adecvate grupei 
sau indivizilor din grupă, descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se 
elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual), anticiparea, 
proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de instruire 

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină 
cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme, să-
i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative, îi susţine interesul pentru 
cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea, contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la 
stimularea tendinţei de autoafirmare, contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 

Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 
se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot realiza, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. Având în vedere caracterul formative-educativ al activităților 
desfășurate cu preșcolarii, în sistemul online cadrele didactice trebuie să selecteze acele strategii de evaluare 
care să fie adecvate acestui tip de activitate. 

Dintre strategiile de evaluare eficiente în ceea ce privește evaluarea activității preșcolarilor în sistem 
online pot fi amintite: observația directă a preșcolarilor, convorbirea, analiza produselor activității acestora 
precum și culegerea unor date și informații de la părinți. 

Astfel că evoluția fiecărui copil este înregistrată prin intermediul observației directe a acestuia pe 
parcursul activităților online, care presupune perceperea organizată, sistematică, de durată a conduitei în 
situaţii variate, stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, 
interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. 
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Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru consolidarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje, 
etc. 

Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi îmbunătăţească rezultatele, să se 
comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de evaluare şi metode 
de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat 
bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri trebuie compensate. 

Fiecare procedură de respectare a paşilor unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, 
constituie o modalitate de a moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în 
formarea personalităţii copiilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR DUMITRIU CORNELIU 
 
 Sistemul de învățământ românesc este într-o continuă suferință. De ani buni de zile, în încercarea de 

a-i imita pe alții, suntem într-o perpetuă experimentare (și electorală). Ne pierdem identitatea și încercăm 
să fim ca alții. 

 La nivelul Educației fizice (și nu numai…) se pune o „ștachetă” irelevantă și cu repercusiuni pe 
termen lung. Nu doar reducerea numărului de ore ne-a adus și ne va duce la o națiune cu grave probleme 
de sănătate, ci și raportarea la baremele impuse de către sistemul de notare perimat, cu șabloane învechite 
și lipsite de universalitate, în care ești forțat să “clasifici” elevii. 

 Cu privire la starea de sănătate a populației (la care sunt implicate mai multe strategii naționale, într-
o degringoladă totală, cu schimbări de optică permanente și total neeficiente) avem probleme mari cu 
prevenția în toate sistemele implicate. Uităm, nu cunoaștem sau nu vrem să înțelegem că prevenția e cea 
care poate ajuta dezvoltarea corectă a nației pe termen lung, punând accentul pe cel mai important stâlp al 
formării, EDUCAȚIA! 

 Făcând trecerea spre evaluare și ONLINE, raportarea corectă (valabilă și la Educație fizică) nu e cea 
privitoare la modelele (campionii) după care sunt concepute baremele și notarea din învățământ. Din contră, 
performanța care se face la oră ar trebui să se reflecte în autocunoaștere, autodepășire și captarea unor 
deprinderi și principii sănătoase de viață, care să-și pună amprenta asupra dezvoltării cognitive, psihice și 
fizice a copilului, cu accent pe ceea ce simte și-și dorește viitorul adult responsabil! Raportarea corectă 
trebuie să fie cea axată pe “Campionii din noi”, pe concurența cu ceea ce suntem și putem deveni.  

EVALUAREA ÎN ONLINE ar trebui transferată, de fapt, spre capacitatea de autoevaluare a elevului, 
bazată pe obiectivitate și corectitudine, încredere și respect față de actul didactic. Din nefericire, elevul se 
află după un paravan antisocial, care nu-i oferă anturajul comunicării în siguranță. Suntem pregătiți pentru 
“online”? Răspunsul e același, ca de obicei: niciodată! 

 Sistemul nostru de învățământ se focusează pe capacitatea individuală de reproducere a unei 
informații (imitare), dezvoltată sub forma IQ-ului. Dacă ești capabil să înveți și să reproduci la un anumit 
nivel, atunci ești inteligent (deștept, geniu…). Nu poți să faci asta, ești retrogradat, sancționat, devalorizat. 
Opinia mea (și nu numai…): total greșit! 

 Evidențierea potențialului trebuie făcută individual și pentru că suntem „unici”, fie că vorbim de 
genii, fie că e vorba despre persoane cu dizabilități intelectuale. Comparația și progresul trebuie raportate 
la propria persoană. Să fim mai buni, mai performanți decât am fost ieri sau într-o situație anterioară, în tot 
ceea ce facem. Valorizăm Campionii ființei noastre, competiția cu noi înșine! Acesta ar trebui să fie 
demersul Educației! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR DUMITRU CRENGUȚA 

 
Suspendarea cursurile față-în-față a făcut ca sistemul de învățământ să se reorientează către practici 

noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a 
fi și a acționa.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Practica online, fie ea de predare sau de evaluare, de până acum ne-a oferit situații 
variate, în care strategiile didactice au devenit, cumva, mai flexible.  

Din ceea ce există gratuit la acest moment pe piață, după opinia mea Google Classroom este cea mai 
rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional. Fiecare profesor, folosind un 
Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile web. 

Practic, profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de 
discuție. Un model de chestionar pe care l-am aplicat elevior mei: 

 
În procesul de evaluare online pot fi de asemenea folosite și alte platforme cum ar fi: 
– Google Jamboard  
– Google Forms  
 _ Kahoot 
– Wordwal l 
- Quizizz 
- Socrative 
Unele programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, 

Animaker, Stop Motion, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Evaluarea trebuie să fie fie completă, continuă și corectă. În on-line marea problemă este 
verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale.  

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA CHIMIE 
  

 PROF. DUMITRU SILVIA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
 Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire- predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. 

Elementele evaluării sunt: 
• Informaţiile care privesc nivelul de cunoştinţe şi competenţe al elevilor,  
permiţând formularea aprecierilor; 
• Aprecieri, estimari ale situaţiei prezente sau prognoze ale celei viitoare; 
• Decizii care privesc modalităţi de acţiune; 
Etapele procesului de evaluare : 
a) precizarea domeniului de aprecieri: 
-volumul de cunoştinţe; 
-înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor; 
-aplicaţii ale informaţiilor însuşite; 
-abilităţi intelectuale de ordin general; 
b)descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor; 
c)stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare; 
d)alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor; 
e)elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune. 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată la disciplina 
chimie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 

 Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expună răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T., Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG, DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, BUCURESTI 
 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri 
de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului din faţa 
calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine 
de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în diverse 
instituţii educaţionale. 

Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate 
răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă. 

Evaluarea online are o serie de beneficii: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un 
număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu 
acces deschis, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat şi este susţinută de 
aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă, dar utilizează şi multe din strategiile 
folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în 
interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. 

Profesorii trebuie să ştie în ce măsură elevii reuşesc să atingă obiectivele de învăţare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluaţi la sfârşitul semestrului şi al anului şi acordată o notă finală care să reflecte atât 
înţelegerea, cât şi nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învăţării la distanţă. Platformele educaţionale online, platformele de streaming, în general, 
facilitează comunicarea în timp real între profesor şi cursanţii săi. Diferite instrumente de evaluare utilizate 
de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Cele mai comune strategii de evaluare online sunt în 
prezent: teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-
uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii, 
revizuiri, examene online. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Google Classroom este un alt instrument util în evaluarea online. Aici se poate discuta cu elevii – 
Meet video chat; pot fi corectate temele şi poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 
de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiţi elevilor 
etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toţi elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obţine feedback, pentru 
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar şi pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecţie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât şi închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcţia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greşite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
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să includem explicaţii pentru răspunsul greşit, explicaţii pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.  

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicaţii este că elevii devin „profesori”, construind ei înşişi itemi 
de teste. 

Wordwall este o aplicaţie unde se creează diverse activităţi interactive pentru elevi: fişe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicaţie se găsesc şi materiale 
gata create de alţi utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu uşurinţă un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecţiei, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toţi elevii vor fi implicaţi într-o mod interactiv în rezolvarea testului.  

Quizizz este o aplicaţie de evaluare a cunoştinţelor ce presupune prezenţa unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicaţia poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Quizlet este o altă aplicaţie cu ajutorul căreia putem crea teste şi pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fişe de lucru, activităţi interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org şi se crează cont. Aplicaţia ne permite să setăm limba în română.  

Hot Potatoes - Suita de aplicaţii Hot Potatoes include cinci aplicaţii care pot crea exerciţii pentru 
World Wide Web. Aplicaţiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) şi Jquiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a şasea aplicaţie numită The Masher, care va compila toate exerciţiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate.  

Există, de asemenea, multe programe de animaţie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmuleţe în care să surprindă atât imagine de pe 
interfaţa device-ului propriu, cât şi vocea proprie. 

În concluzie, învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea 
de a rezolva probleme. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi 
articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi 
evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a 
evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate 
măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite, iar instrumentele prezentate 
anterior reprezintă doar o parte dintre resursele oferite de mediul online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. DUNGAN CONSTANTIN CATALIN 

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, GORJ 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

• posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
• monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
• evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
• evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
• furnizarea de feedback imediat. 
Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
• în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
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• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
• teme colaborative; 
• dezbateri; 
• portofolii; 
• revizuiri; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
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PREDAREA ONLINE ȘI EVALUAREA CARE MOTIVEAZĂ 

 
 PROF. ANA – MARIANA DURAC,  

 LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL”, BĂILEȘTI, DOLJ 
 
 Timpurile se schimbă uneori neprevăzut de rapid, iar oamenii trebuie să se adapteze la fel de repede 

la noile condiții. Deși, deosebit de solicitante aceste schimbări, cadrele didactice sunt primele care trebuie 
să se conformeze pentru că ele sunt adevărați „influenceri” în societate și au darul de a da tonul, dar și 
tonusul acestor noi tendințe. Cea mai mare provocare din ultimul timp la care au fost supuși dascălii este 
predarea online și, implicit, evaluarea online. Cele două se împletesc constant și se susțin una pe cealaltă 
în progresul elevilor. Prin urmare, ambele se raportează la taxonomia lui Bloom, revizuită ulterior (2001) 
de către Lorin Anderson și David Krathwohl. Tabelul următor prezintă tipuri de cerințe care pot fi utilizate 
pentru evaluarea online a diferitelor niveluri de învățare: 

 
Nivel de 
învățare 

Alegere 
multiplă 

Adevărat / 
Fals 

Potrivire Completare Răspuns 
scurt 

Scurt eseu Eseu 
elaborat 

Cunoștințe x x x x x   
Înțelegere    x x   
Aplicare    x x   
Analiză      x x 
Sinteză      x x 
Evaluare      x x 
Creare      x x 

 
 În primul rând, trebuie să avem în vedere că principiile care stau la baza evaluării rămân aceleași 

indiferent dacă aceasta este asistată de calculator sau aplicată prin intermediul examinărilor orale sau scrise, 
sau a altor modalități de evaluare formală / non-formală: se concentrează asupra procesului de învăţare, mai 
curând decât asupra celui de predare; defineşte ce trebuie să dobândească elevii în termeni de cunoştinţe, 
abilităţi şi competenţe; defineşte competenţele sau rezultatele învăţării care trebuie dobândite în termeni de 
criterii de performanţă clar exprimate, uşor de utilizat în vederea evaluării elevilor. În aceeași ordine de 
idei, trebuie menționat și faptul că există două forme de evaluare: cea care urmărește elevul pe parcursul 
unei lecții și cea care apreciază dacă un elev a atins obiectivele la sfârșitul lecției. Ambele oferă informații 
importante profesorului și stau la baza notării elevilor.  

 Există, însă, și un alt tip de evaluare, una autentică care încearcă să oglindească mediul real atunci 
când profesorul decide dacă elevii au atins obiectivele lecției. Aceste activități ar trebui să fie „semnificative 
și valoroase”, precum și integrate în procesul de învățare (New Horizons for Learning, 2002). Portofoliul, 
învățarea bazată pe probleme / experiențe și proiectele pot fi considerate tipuri autentice de evaluare, atâta 
timp cât sunt aliniate cu obiectivele de învățare.  

 Proiectul de grup presupune o evaluare ceva mai complexă deoarece profesorul trebuie să fie sigur 
că produsul reflectă activitatea întregului grup și nu doar a unuia sau a doi membri dar, dacă sarcinile sunt 
structurate astfel încât fiecare elev să aibă responsabilități speciale, atunci pot exista evaluări individuale 
bazate pe părți și o evaluare a echipei pe baza întregului proiect. 

 De exemplu, la un lecție online de limba engleză, elevii sunt împărțiți în echipe de câte patru și 
fiecare echipă primește sarcina de a crea o prezentare a orașului în vederea atragerii turiștilor în zonă. 
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Fiecare membru al echipei are o responsabilitate precisă pentru un aspect al proiectului: obiective turistice, 
cazare și masă, oportunități de divertisment și cumpărături / târguri. Fiecare echipă își alege un șef care va 
colecta toate informațiile primite de la colegii săi și va realiza o prezentare cât mai atractivă. Fiecare echipă 
își alege și un purtător de cuvânt care va avea sarcina de a susține verbal această prezentare. Acest tip de 
sarcină are numeroase beneficii: permite elevilor să lucreze în ritm propriu, le dă posibilitatea să facă alegeri 
în funcție de preferințele / interesele personale, dezvoltă abilitați de comunicare, dezvoltă competențe 
digitale, iar profesorul are oportunitatea de a evalua elevii atât la nivel individual, cât și de grup. 

 Recomand cu căldură utilizarea proiectului ca metodă de evaluare, întrucât motivează elevii prin 
faptul că dă un sens activității de învățare și le distrage atenția de la însingurarea produsă de izolare 
determinându-i totodată să-și dezvolte competențele de comunicare scrisă și verbală. 
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EVALUARE IN SISTEM ONLINE 

 DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE? 
 

PROF. DURALIA LUIZA-DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE GRECESCU” 

DROBETA TURNU-SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 

multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul 
a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite 
generații de studenți. 

E-learning-ul pe scurt 
Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare 
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am scris un articol rapid cu un set de instrumente necesare 

pentru lansarea on-line. De luni încoace, am performat 16 ore prin Skype cu studenții: cursuri și laboratoare. 
Tehnice este adevărat. Doamna învățătoare a unuia din copiii mei a folosit, de asemenea, cu succes aplicația 
Skype într-o serie de întâlniri cu elevii. A fost interesant  
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În instrumentele de evaluare trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și 
organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de 
participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală 
este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

După primele 5 zile de cursuri on-line, se poate afirma că instrumentele gratuite folosite pentru 
predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru 
învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa 
de a se pregăti. 
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ASPECTE ALE EVALUĂRII ÎN ONLINE 

 
PROF. PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  

DURLEA CĂTĂLINA, LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”, CRAIOVA 
 
 Ceea ce se întâmplă în această perioadă este o provocare pentru majoritatea carelor didactice 

deoarece, nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. 
 Desfăşurarea orelor în online a trebuit aplicată urgent, fără a putea exersa eficienţa unor tehnici, a 

unor platform asupra actului educative. 
 Pe tot parcursul verii am încercat verificarea mai multor platforme gratuite cum ar fi, google 

classroom, classdojo şi zoom, încercând să descopăr avantaje, tehnici şi să îmi formez cele mai bune 
deprinderi pentru a lucra în oline, dar şi pentru a fi cât mai eficiente pentru stilul meu de predare şi cel de 
învăţare al elevilor mei. Separat nici una nu m-a mulţumit întru totul, însă din fiecare am încercat să iau ce 
mă ajută. 

 După prima perioadă de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti. 

 Pentru a evalua activitatea în online atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să 
asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Aşa cum o întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 
procesului de evaluare a mediului educațional ca o complexitatea sa, Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Nu pot aici să nu amintesc etapele evaluării cum ar fi verificarea, măsurarea și notarea, dar şi formele 

acesteia, cele mai generale metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice şi metode 
complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. Ca 

o analiză a acestora pe metodele de evaluare pot spune că pentru probele orale putem folosi fără nici o 
problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de meet sau 
Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. În acest context 
probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. Probele practice doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
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încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. Persopnal folosesc crearea de tese în google classroom, unde pot 
explica fiecărui elev tot ce a greşit sau ce a făcut bine, de asemenea părinţii au acces la tot ce se lucrează. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unei evaluări de tip test în on-line, în formatul grilă, o soluție 
de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil 
O evaluare în online nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, oricât 

de mult am vrea să adaptăm conţinuturile şi cât de prietenoase să le concepem, însă ea ne ajută să stabilim 
nişte indicatori, să realizăm anumite minusuri şi să încercăm să trasăm cât mai clar linile pe care dorim să 
se producă învăţarea. 
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METODE, TEHNICI SI STRATEGII APLICATE IN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF . INV. PRESCOLAR: DUTA ALEXANDRA 
SCOALA GIMNAZIALA MILCOVU DIN DEAL 

 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

În mod curent prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces 
de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-
învăţare. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarun certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Încep cu un citat dintr-un articol din referințele de mai jos: În cadrul instruirii asistate de calculator 
se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respectiv.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-
determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima lecție pe care o 
primește studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ 

In ultima vreme fiind in scenariul rosu am folosit mai multe aplicatii de internet pentru a vedea cu 
care dintre ele ma descurc cel mai bine. Am folosit cu succes aplicația Skype într-o serie de întâlniri cu 
elevii. A fost interesant pentru toată lumea. 

Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosita decât dacă 
aș fi fost în sala de curs. 

Trebuie menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are 
o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru 
gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom. 

După primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti. 

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu 
folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă.  
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Închei cu un citat: Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIM. E BALOG GYÖNGYVÉR-IUDITA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, UILEACU DE BEIUȘ 

 
Indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o foarte bună pregătire în 

toate domeniile vieții, pentru a găsi soluții multiple și variate la problemele vieții socio-
profesionale.Această cerință presupune multiple exigențe cu privire la formarea personalității începând de 
la vârsta școlară. 

Noul Curriculum Național aduce profunde schimbări în învățământul românesc, punând accent pe o 
educație de calitate pentru toți, o educație pe tot parcursul vieții. Se face astfel trecerea de la o educație 
bazată pe conținut, la o educație bazată pe competențe. În România este prezentat un profil de formare al 
absolventului învățământul obligatoriu, profil realizabil prin cele opt competențe-cheie: comunicare în 
limba maternă, comunicare într-o limbă străină, competențe matematice, în știință și tehnologie, competența 
digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și 
exprimare culturală. 

Competențel-cheie ne indică rezultatele învățării, fiind ansambluri de cunoștințe, abilități și atitudini 
dezvoltate prin învățare, care permit identificarea și rezolvarea unor probleme în contexte particulare. 
Putem observa de aici rolul deosebit de important al cadrului didactic în aplicarea programei școlare pentru 
proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu noile cerințe 
ale societății. 

Evaluarea este o componentă organică a procesului de învățământ, rolul activităților evaluative îl 
constituie cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru ca în urma informațiilor obținute activitatea să 
poată fi ameliorată sau perfecționată în timp, evaluarea deci, capătă un rol reglator. 

Măsurarea, aprecierea și decizia sunt cele trei operații principale ale evaluării, procesele evaluării 
fiind în așa fel realizate încât să susțină și să stimuleze activitatea de predare-învățare, orientând și corectând 
procesele de instruire. 

Astfel, cadrul didactic trebuie să-și îmbunătățească practica evaluării, alternând metodele și tehnicile 
de evaluare tradiționale (probe scrise, orale, practice) cu cele complementare(observarea sistematică și 
directă a elevului, investigația, interviul ) și activ-participative.  

Oare, în situația actuală de pandemie, în învățământul românesc, noi cadrele didactice cum putem 
evalua activitatea noastră didactică? Mulți dintre noi, participând la diferitele cursuri de perfecționare, 
posedăm competențele digitale necesare pentru a face față acestei provocări. Ca multe școli din țară, și 
școala noastră și-a achiziționat o licență pe o platformă recomandată de minister.  

Utilizarea acestei platforme ne ușurează munca didactică, mai ales cea de evaluare. Prin platformele 
și aplicațiile disponibile online, calea este larg deschisă spre diverse tehnologii utile atât în predare, cât și 
în evaluare. Experiența actuală ne face să înțelegem că, tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, 
în mod adecvat. Ca profesori, trebuie să trecem de la simpla evaluare ca document Word, prin înlocuirea 
unei bucăți de hârtie cu un document electronic, la ajutorarea elevilor cu aceste facilități pentru a reuși să 
devină autonomi în învățare. 

O metodă eficientă în predare-învățare-evaluare o reprezintă metoda proiectului, cu utilizare media. 
Experiența mea este că le place acest lucru, iar creativitatea manifestată este uluitoare.  

Pe zi ce trece, încercăm să găsim modalități variate de integrare a tehnologiei și în munca noastră de 
evaluare. 

Voi enumera cele pe care am reușit să le aplic la clasa mea, în mediu rural:Google Classroom, 
împreună cu Meet video chat, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Cu ajutorul acestor 
aplicații am reușit să aplic elevilor teste de verificare scurte, dar și teste scrise, cu includerea imaginilor, 
filmelor video pentru interpretare sau reflecție. Astfel de teste oferă feed-bach imediat, prompt elevilor cu 
sau fără posibilitatea revenirii la o nouă rezolvare. 

Se spune că, cel mai bun instrument este acela pe care oamenii îl vor folosi. Depinde de curiozitatea, 
de măiestria și de deschiderea fiecărui profesor în vederea cunoașterii și aplicării la clasă în mod 
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corespunzător ale acestor metode și tehnici de evaluare online. Implicarea fiecăruia dintre noi este deosebit 
de esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc într-
un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Alb Lupaș, Alina, Predarea matematicii în învățământul primar. Aspecte metodice, Editura 

Universității din Oradea, 2013 
2. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002 
3. Dima Emilia, Metode alternative de evaluare, Revista Învățământului primar, nr. 4/2000 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. PAULA ECLEMEA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA “PROF. LUCIAN PAVEL”, OLTENIȚA 
PROF. ANGELICA SAMARA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA “PROF. LUCIAN PAVEL”, OLTENIȚA 
 
 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este facută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare. 

 Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, a trebuit să găsim rapid un set de instrumente necesare 
predării online. Am folosit cu succes aplicația Skype într-o serie de întâlniri cu elevii, o experiență 
interesantă pentru toată lumea. Mentionăm si platform Zoom care permite prezența simultană a până la o 
sută de participanți, dar pentru gestionarea claselor, cea mai utila in acest moment, este Google Classroom, 
dar și Microsoft Team. 

 Însă niciunul din instrumentele de mai sus nu este dedicat metodelor complete de evaluare. 
 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio sau camerele web in grupuri pe Skype 

sau Zoom, in care evaluatul să poată răspunde la întrebări sau să exprime o opinie. 
 De asemenea, Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – 

toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale, iar Google Forms (permite conceperea 
unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la 
un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise; serviciul permite profesorului să includă imagini sau video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev; elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite elevilor să afle imediat dacă la un 
test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.  

 Pentru referate sau proiecte putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea și evaluarea acestora, 
sau dacă vorbim despre schițe, modele etc., elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online. 

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE. 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR: 

 ECOBICI MAGDALENA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALA GODINEȘTI 

 
Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 
judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 
valoriza (sau devaloriza), a expertiza. Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea 
unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul 
primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai 
mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, 
atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: a) conţinuturile şi obiectivele ce 
trebuie evaluate; b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; c) momentul propice 
pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării (cu 
ce instrumente, probe); e) în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; f) pe baza căror 
criterii se evaluează. 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm. Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu 
activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul 
şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute 
sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
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să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
2. Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. performante. 
3. MEN, SNEE, Ghid de evaluare pentru invatamantul primar, Bucuresti 1999; 
4. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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IMPACTUL EVALUĂRII ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ECOBICI LAVINIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 
 
Beneficiile potențiale ale revoluției digitale în educație sunt multiple: cursanții pot căuta și dobândi 

cunoștințe din alte surse decât profesorii lor și instituțiile la care studiază, adesea gratuit; se poate intra în 
contact cu alte grupuri de cursanți, deoarece actul învățării nu mai este restricționat la orarul sau la metodele 
clasei și poate fi personalizat; apar noi furnizori de educație; profesorii pot crea și partaja mai ușor 
conținutul respectiv cu colegi și cursanți din diferite țări; și există o gamă mult mai largă de resurse 
educaționale care pot fi accesate. Tehnologiile deschise permit Oricărei persoane să învețe, Oriunde, 
Oricând, prin Orice dispozitiv, cu sprijinul Oricui. Cel mai important, educația și cunoștințele pot să 
călătorească mult mai ușor peste frontiere, optimizând valoarea și potențialul de cooperare internațională.  

Toate instituțiile de învățământ trebuie să își amelioreze capacitatea de adaptare, să promoveze 
inovarea și să exploateze potențialul tehnologiilor și al conținutului digital. Actualmente, procesul de 
dezvoltare a sistemului de învăţământ este caracterizat prin: ascensiunea rolului tehnologiilor, prin care 
deven o componentă importantă a instruirii, cu un set valoros de resurse; instrumente didactice „noi”, 
adecvate, moderne pentru a sprijini un proces instructiv-educativ actual, eficient și de calitate. 

Integrarea tehnologiei în instruire determină metodele şi tehnicile de lucru noi, prin folosirea 
internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a discuțiilor online, are implicaţii pe care societatea 
în care trăim le solicită. 

În procesul instructiv-educativ, utilizarea T.I.C. poate facilita actul educaţional. Astfel, pentru elevi: 
facilitează accesul independent la informație și educație; facilitează instruirea sau îndeplinirea sarcinilor de 
învățare într-un ritm propriu; utilizarea TIC-ului sporește motivația de instruire, încrederea în forțele 
proprii, școală, societate și dezvoltă creativitatea; comunicare ușoară între elevi, cu semenii și profesorii; 
atractivitatea materialelor didactice, prin îmbinarea imaginii cu sunetul etc.; stimularea cooperării și 
dialogului prin integrarea mediilor colaborative specifice . 

În ceea ce privește profesorii: utilizarea TIC, contribuie la dezvoltarea competențelor cadrului 
didactic; eficientizarea procesului instructiv-educativ prin crearea unei baze informaționale, care poate fi 
utilizată în continuare; partajarea experiențelor acumulate – bloguri, Padlet, video; schimbarea accentului 
dinspre predare spre învățare; promovarea de muncă independentă, inventivitate și creativitatea; 

Utilizarea instrumentelor digitale stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor 
(Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner), dezvoltă abilităţile necesare secolului XXI, contribuie la 
formarea perceperilor de gândire la nivel superior (Taxonomia lui Bloom) și orientează procesul de instruire 
către interesele elevilor (predare centrată pe elevi). 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru 
evaluare; ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării 
materialelor de evaluare şi resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi 
întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).  
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Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Publishing, F-67075, Strasbourg Cedex, 2003; 
2. STRATEGIA de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, STRATEGIA de 

dezvoltare a industriei tehnologiei informaționale și a ecosistemului pentru inovarea digitală pe anii 2018-
2023 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia, online, 
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3. E-learning Definition and Explanation by Derek Stockley, 2003, online, disponibil pe internet la 
adresa www.derekstockley.com.au/elearning-definition.html. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ENACHE ANDREEA  
G. P. P. ,,LUMINIȘUL PĂDURII,, 

JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 ,,Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 

proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecinţele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. 
Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi 
evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei 
rezultatele şi substratul psihologic al acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucureşti, 1992, p.253) 

 Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 
instructiv-educativă. Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului. Procesul evaluativ este 
totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale 
de a le satisface, procesul de învăţământ capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”.  

( Tomşa – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti 2005, p.165 ) 
 Prin conţinutul său evaluarea urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc 

în activitatea practică. 
 A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în care obiectivele programului de instruire au 

fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea este menită să furnizeze informaţii necesare ,,reglării” şi ,,ameliorării” activităţii, 
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue.  

 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ îndeplinind anumite funcţii:  
- funcţia constatativă (de constatare) se referă la cunoaşterea stării fenomenului, a activităţii şi a rezultatelor 

obţinute;  
- funcţia diagnostică (de diagnoză) vizează identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor constatate; 
- funcţia pragmatică (de prognoză) se concretizează în deciziile de ameliorare, ce urmează a fi adaptate cu 

privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare; 
 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 
• Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească nivelul 

de pregătire al preşcolarilor în acest moment. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii programului de instruire, 
constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cu preşcolarii. 

• Evaluarea continuă sau formativă – se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului didactic, 
cuprinzând întregul conţinut. 

• Evaluarea sumativă sau finală este realizată în mod expres la sfârşitul ciclului preşcolar, când se verifică 
parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează nivelul de performanţă al copilului în baza cărora poate fi 
şcolarizat. Educatoarea beneficiază astfel de informaţii care, interpretate corect şi valorificate, dau măsura studiului 
optim de copil în pregătirea sa pe secvenţă de instruire. 

 Teoria psihopedagogică recomandă înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu precădere 
evaluarea formativă. 

 Evaluarea la nivel preşcolar se conturează ca o problemă apărută sub impulsul efortului de a 
introduce şi la această treaptă de învăţământ, pregătirea pentru şcoală, principiile cercetării ştiinţifice prin 
care se stabilesc obiective, conţinuturi, metodologii de realizare şi apreciere în scopul perfecţionării 
procesului de învăţământ, a asigurării succesului copiilor în grădiniţă şi în şcoală. 

 Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea informaţiilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, facilitează adaptarea deciziilor şi apropierea dintre teorie şi practică. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ENCULESCU ELENA RAMONA, 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE BIBESCU,, CRAIOVA 
 
 „Nu există artă mai frumoasă, decât arta educaţiei. 
 Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu, uitându-se la el, 

se bucură şi oamenii, se bucura şi Dumnezeu.” Sf. Ioan Gură de Aur 
 
Procesul de învățământ este constituit din cele trei mari componente, și anume predarea, învățarea și 

evaluarea. Conceptul de învățare poate fi înțeles ca funcția mintală prin care o persoană obține noi 
cunoștințe, abilități, valori, sensuri și referințe, folosindu-și capacitatea de a percepe informații. Procesul 
de învățare are loc pe parcursul întregii vieți și este evidențiat de modificările pe care le produce în 
comportamentul persoanei. 

Predarea poate fi înțeleasă în mai multe moduri: simpla transmitere a cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor, care apoi trebuie verificate și evaluate; în sens pur metodologic, a expune, a comunica verbal; 
ca un discurs didactic conceput în scopul instruirii și autoinstruirii elevilor; ca o formă specifică de 
comunicare culturală; de asemeni, ca un sistem specific de acțiuni menite să inducă învățarea (accentul 
cade pe receptare, înțelegere, formare de capacități) și ca o simplă mijlocire de date (accentul fiind pus pe 
informație și pe accentul la ea). 

 Evaluarea școlară definește o acțiune psihosocială complexă bazată pe operații de: măsurare / control 
cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică orientativă cu 
scop de ameliorare continuă a activității proiectată la nivel de sistem și de proces. Aceasta servește ca o 
unealtă pentru analizarea eficienței curriculum-ului școlar și a schimbărilor la toate nivelurile.  

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente.  

 O metodă de evaluare didactică modernă și eficace constă în elaborarea unui test de evaluare al unei 
unități de învățare, trimiterea acestuia către elevi spre rezolvare, remiterea și corectarea acestuia de către 
profesor folosind Google Forms . Testul de evaluare cuprinde itemi variați din toate lecțiile unității de 
învătare: cu răspuns scurt, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, grilă cu mai multe variante, 
dropdown, scară liniară. 

 Acest test poate fi trimis elevilor prin e-mail, facebook sau prin furnizarea link-ului la care se află 
testul. La finalul testului inițial elevul: va afla care sunt răspunsurile corecte,va înțelege unde a greșit, va 
afla care este punctajul realizat. 

Această metodă de evaluare prezintă avantaje se câștigă timp pentru că evaluarea testelor se 
face cu ajutorul calculatorului, iar notele pot fi trecute imediat în catalog. 

O altă metodă de evaluare în mediul online este jocul didactic care are o valoare deosebit de 
importantă în dezvoltarea capacităţii şi formarea personalităţii în activităţile instructiv-educative folosind 
aplicația Learning Apps.org concepută pentru a sprijini procesul de instruire prin metode interactive. 
Modulele/exercițiile (denumite Apps) existente pot fi integrate direct în conținuturile de învățare 
corespunzătoare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi și elaborate online de utilizatorii. Aplicația 
LearningApps are ca scop de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția utilizatorilor. 
Aceste module nu conțin un scenariu concret de învățare, ci se axează exclusiv la partea interactivă. 

Tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încrucișate; Jocul 
Milionarii; Marchează în text; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă ordonare; 
Joc-Perechi(Perechi imagini); Joc-Perechi(Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; Ordonare 
pe imagini; Ordonează perechi; Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text spații goale; 
Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; 
Mindmap; Scrieți împreună. 

LearningApps este un ajutor pentru profesori şi pentru elevi. Profesorul are posibilitatea să structureze 
materialul pe care doreşte să-l predea în cel mai bun mod sau să se folosească de exercițiile oferite de colegi. 
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Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât mai interactive şi atrăgătoare de însuşire a noilor informaţii. 
Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor prin descoperire şi mai ales prin 
interactivitate. Aplicația LearningApps este simplă pentru folosire, se integrează uşor în procesul de 
învăţământ. 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Ioan Cerghit, ,,Metode de învăţământ,,, Editura Polirom, Bucureşti, 2011Olsen, J., Nielsen, W. Th., 

„Noi metode și strategii pentru managementul clasei”, Editura Didactica Publishing House, București, 
2009. 

*Prof. univ. dr. Ştefania Zlate, Lector univ. dr. Luminiţa Drăghicescu, Asist. univ. drd. Ioana 
Stăncescu ,,Metode interactive de predare, învăţare, evaluare,, suport de curs, Craiova, 2011 

*http://www.jaromania.org/parteneri/pagini/google-for-education 
*http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2014/apr/04_18_06_20Google_Drive.pdf 
*www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON LINE 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, EPURAN GEANINA 
LICEUL TEORETIC BĂNEASA, JUD. CONSTANTA  

 
Evaluarea este în responsabilitatea cadrului didactic . Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg 

sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, 
completă și corectă. 

Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 

și scrierea mai multor versiuni de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.  

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.  

Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, 
dar și Microsoft Team. 

Instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura 
continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe 
Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

După opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de 
lucrări scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 

on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările pentru 
elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate 
instruirii asistate de calculator: SCORM. Platforma BlackBoard este mult mai robustă ,venind cu modele 
de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar că este scumpă.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. 
Contul instituțional unic, care identifică un elev după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, 
formații și grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai 
mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat, 
pentru a asigura faptul că elevii nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.  
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Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line 

la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Din păcate nici una dintre Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms nu se califică. Da, 

permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură crearea de 
categorii de întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. 

În opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-

9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ȘI 
DIFICULTĂȚILE ACESTEIA. 

 
 PROFESOR: EPURE LILIANA 

 G. P .P. ,,LUMEA COPILĂRIEI,, RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU. 
 
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul, limite în relaționarea 

cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe 
care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit 
online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să 
reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

1. aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook 
messenger etc.: 91% - medie de 3,66 pe scala 1-4; 

2.  apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev: 83% – medie de 3,34; Pe locurile următoare 
se situează:  

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, 
biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.: 
medie de 2,82; 

 • platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.: 2,6;  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, 

Meet, Teams, Skype: 2,48. 

La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, 
Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative 
complexe. 

Nivelul insuficient al competențelor digitale și lipsa motivației pentru implicare în activități didactice 
în mediul online nu au reprezentat dificultăți majore în realizarea activităților de predare pentru cadrele 
didactice. Cele două elemente sunt complementare, lipsa motivație pentru derulare activităților didactice 
fiind implicită în contextul nivelului scăzut al competențelor digitale. 

Comparativ cu alte impedimente precum dificultățile tehnice, lipsa instrumentelor pentru gestionarea 
clasei și feedback, limite datorate specificului disciplinei, lipsa conținutului educațional (software 
educațional și resurse digitale), factorii care țin de competențele și atitudinile cadrul didactic nu au constituit 
obstacole insurmontabile în realizarea educației la distanță, pentru marea majoritatea a profesorilor 
participanți la cercetare. 

Elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest 
caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate 
medii și slabe la învățătură. Aici este un aspect interesant care confirmă situarea lipsei obișnuinței elevilor 
de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă între dificultățile semnalate de cadrelor didactice 
pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și ei acces la tehnologie, aceștia sunt mai 
puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării. Este pe undeva replicarea în zona tehnologică a diferenței 
pe care Basil Bernstein o făcea între codul lingvistic restrâns și codul lingvistic elaborat. Dacă pentru elevii 
cu rezultate bune și foarte bune aderența la modul de învățare cu ajutorul tehnologiei este una de lungă 
durată (și astfel dispun de un cod tehnologic elaborat) pentru elevii cu rezultate școlare medii și slabe acest 
lucru este mai dificil (ei dispunând de un anumit tip de cod tehnologic restrâns, bazat în special pe utilizarea 
tehnologiei pentru scopuri de socializare și entertainment). Școala trebuie să se implice mai mult în 
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diminuarea acestei discrepanțe (dându-le mai des elevilor teme care implică utilizarea tehnologiei) astfel 
încât să diminueze ecartul dintre cele două tipuri de coduri tehnologice. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. EREMIA OANA -MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113, BUCUREȘTI 
 
Evaluarea învățării la distanță presupune multe provocari pentru profesori in timpul pandemiei de 

Covid-19. Este posibil ca aceasta evaluare sa fie foarte dificil de realizat pentru elevii cu dificultati de 
învățare, fără a uita de problemele tehnice ce pot apărea. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Aceasta este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
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să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ERENT SILVIA LACRAMIOARA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BISTRITA 
 
De ce avem nevoie de evaluare? Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la 

următoarele întrebări cheie: 
• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți 

autori cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea 
reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori 
de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. 
Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite 
prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În actul 
evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: metode tradiționale: 

probe orale, probe scrise, probe practice; metode complementare (moderne): observarea sistematică a 
comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. După elaborarea testului acesta trebuie validat. 
Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară ceea ce este destinat să măsoare: cunoașterea 
conținutului; inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; verifică dacă are cunoștințe și din 
alte domenii conexe concurente; dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; obținerea de 
rezultate constante în cazul aplicărilor successive; gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
concordanța dintre forma și conținutul testului. 

Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype, Meet sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul 
la o întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

 Google Classroom: Meet e inclus gratuit acum pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
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greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ECSEDI FRANCISC 

 
Dezvoltarea, în special în ultimii ani a resurselor online, a determinat ca mulți profesori să își 

îmbogățească metodele de evaluare. Principalele resurse tehnologice care vin în sprijinul procesului de 
evaluare (și nu numai) sunt: 

- bloguri 
- site-uri wiki 
- sondaje online și crearea de chestionare 
- documente și foi de calcul online 
- calendar online 
Metodele de testare online pot fi aplicate pentru toate cele trei forme de evaluare tradiționale: inițială, 

formativă și sumativă, ca modalități de autoevaluare sau de examinare. 
Închiderea școlilor, suspendarea orelor au generat o problemă majoră cu care a trebuit sa se confrunte 

societatea: cum asigurăm continuarea procesului de învățare? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă cu 
riscuri cât mai reduse de fraudă? Toate aceste probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai 
importante în ce privește învățământul online, mai ales că nu există în acest moment un orizont clar pentru 
revenirea la o situație normală. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Profesorii care caută modalități de integrare a 
tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. Produsele elevilor sunt cea 

mai bună dovadă a calității educaționale. Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare 
on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ANCA ENACHE  

GRADINITA CU P. P. „ALBA CA ZAPADA”/  
 SCOALA GIMNAZIALA „ȘTEFAN CEL MARE”,  

LOC. DOROHOI JUD. BOTOȘANI 
 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţil 
în consecinţă! ( R. Ausubel, 1981) 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
Prin intermediul evaluarii, educatoarea cunoaste in fiecare etapa a desfasurarii procesului 

instructiveducativ, nivelul atins de copii, identifica punctele forte si lacunele din cunostintele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentarile, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileste 
masurile necesare pentru completarea si aprofundarea cunostintelor, corectarea deprinderilor gresite, 
perfectionarea priceperilor si deprinderilor. 

 Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe pentru a optimiza procesul de integrare a copilului 
preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune nativ 
copilul.  

Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 
 - evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă; 
 - evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei;  
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele. 
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, 

probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. Evaluarea iniţială 
reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă fără de care cadrele 
didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. Pe lângă funcţiile 
de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea 
demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor.  

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar şi 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Evaluarea continuă sau de progres se realizează prin observarea continuă a comportamentului 
copiilor şi a semnalării progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. Evaluarea continuă 
operează şi în alte forme şi anume recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată 
mai mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate.  

Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele: metoda observaţiei care constă în consemnarea 
evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului; metoda consemnării grafice a preferinţelor care 
permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care 
copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a manifestat interes scăzut; metoda consemnării grafice a 
progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în evidenţă anumite manifestări prin 
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valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a angajării într-o activitate oarecare; 
metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare: 
probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare.  

Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură 
promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc 
de valorizare a muncii individuale.  

Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, 
picturi,colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia progresele 
realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. "Testele standardalizate" sunt instrumente de evaluare a 
performanţelor preşcolare pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de 
întrebări (itemi) care descoperă o arie de conţinut. 

Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea globală a personalităţii, stimulează 
responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de realizare, evaluează 
preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare.  

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; 
 Păişi Lăzărescu Mihaela, Liliana Ezechil –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral, Buc., 2011.  
 Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
ȘCOALA GIMAZIALA MOȘOAIA 

PROF. ÎNV. PRIMAR ENACHE CAROLINA ILEANA 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 
 Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 

pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită 
importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces.  

Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi adminstrare. 

 În literatura românească nu s-a identificat o metodă modernă de evaluare cu ajutorul calculatoarelor, 
chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării.  

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare: 

 Conținut: cunoașterea conținutului; 
 Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
 Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
 Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
 Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
 Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
 Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai multe cicluri de 

examinare. În  evaluările on-line, trebuie să ne asigurăm că testul a fost obiectiv și fidel prin compararea 
graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite generații de elevi. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 

circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
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Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. 
Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.google.com 
www.didactic.com 
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TEHNICI ȘI METODE ÎN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ENACHE GEORGETA 
GPP STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 

 
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Multe 
sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-
educativă având ca referenţial competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce 
învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. Centrarea pe 
competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o evaluare complexă, 
realizată prin intermediul unei metodologii complexe şi a unui instrumentar diversificat.  

 Sistemele hibride de învățare reprezintă, conform Sloan Consortium, integrarea instrumentelor de 
predare on-line în activitățile specifice învățământului tradițional. Scopul acestor sisteme este acela de a 
aduce un plus de valoare în procesul de predare și învățare. Activitatea online are, dincolo de avantajele 
evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care 
au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față 
nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi 
speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. 
În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de 
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își 
cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție 
o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să 
explorăm Pentru evaluarea preșcolarilor trebuie adăugate mai multe metode și tehnici, deoarece evaluarea 
online este un proces important și este foarte greu de delimitat evoluția și progresul copilului. Educatoarea 
poate folosi o prezentăre de tip PowerPoint. Acest tip de resursă este folosită în prezent de către majoritatea 
cadrelor didactice și conține în principal un rezumatul lecției, precum și schematizarea și abstractizarea 
concepte complexe. După o astfel de prezentare, poate fi folosit un puzzle sau o fisă, care să conțină 
elemente de evaluare într-un mod distractiv și atractiv. Mai pot fi folosite o serie de jocuri interactive, în 
care fiecare copil să fie implicat într-un mod activ și eficient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Creţu, Virginia, Ionescu, M., 1982, Mijloacele de învăţământ, in Didactica (coord. D. Salade), 

E.D.P., Bucureşti. 
2. Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creatiuve în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară 

Cjlujeană, Cluj-Napoca. 
3. Nicola, Ioan, 1994, Pedagogie, E.D.P., Bucureşti. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ A PREȘCOLARILOR  

 
PROF. MARIA ENACHE 

GRADINITA CU P. P. „ALBA CA ZAPADA”/  
 SCOALA GIMNAZIALA „ȘTEFAN CEL MARE”,  

LOC. DOROHOI JUD. BOTOȘANI 
 
Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” Genevieve Meyer 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv 

educativă. Ea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi: stabilirea 
scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, 
măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

La grădiniță, evaluarea dezvoltării copilului preșcolar se face în cea mai mare măsură de către 
educatoare. Scopul evaluării este măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
dobândite de preşcolari. Noul Curriculum pentru învățământul preșcolar prevede ca la începutul anului 
școlar să se desfășoare evaluarea inițială a copiilor din grupă.  

Evaluarea inițială, prin funcţia ei diagnostică şi prognostică, constă în cunoașterea potențialului de 
învățare al copiilor la intrarea în grădiniță sau în momentul integrării lor în diferite categorii de vârstă, a 
premiselor de la care pornim pentru a putea proiecta activitățile de învățare și pentru a putea anticipa 
rezultatele.  

Evaluarea este un proces didactic complex, care se realizează cu ajutorul unor metode adaptate 
strategiilor didactice specifice învățământului preșcolar, printre care: metoda observației, metoda 
consemnării grafice a preferințelor, metoda consemnării grafice a progreselor copiilor. 

 Metoda observației constă în surprinderea și consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Rezultatele observației se materializează în aprecieri directe cu valoare evaluativă sau în 
consemnări în scris a unor date care ne oferă informații referitoare la tabloul complex al evoluției și 
dezvoltării copilului. Informațiile obținute prin intermediul observației sunt consemnate într-o fișă a 
copilului pentru a nu se pierde din memorie cu trecerea timpului, și sunt datate pentru a pune în evidență 
progresul, regresul sau stagnerea copiilor.  

Observația trebuie făcută în contexte naturale cât mai variate, copilul trebuie observat în mediile lui 
fireşti: în sala de grupă, în timpul jocului în aer liber, în timpul activităţilor extracurriculare, în timpul mesei, 
la sosirea şi la plecarea din grădiniţă.  

Copilul trebuie observat în condiţii cât mai variate în locuri diferite şi în momente diferite, deoarece 
putem interpreta mult mai ușor un comportament constant care apare în situaţii diferite. 

 Informaţiile pe care trebuie să le obţinem despre copil prin observație se referă la: 
 - modul cum acţionează cu obiectele (cum le mânuieşte, dacă le dă o altă utilitate și inventează 

moduri noi de a le folosi, dacă foloseşte o varietate de materiale sau le preferă doar unele);  
- modul cum interacţionează cu ceilalţi (cu educatoarea, cu colegii de grupă, cu personalul grădiniței);  
- modul de comunicare verbală/ noverbală, dacă are iniţiativă în comunicare, capacitate de 

autocontrol, capacitate de a-și exprima emoţiile precum şi de a le înţelege pe a celorlaţi; 
 - relaţiile în cadrul grupului social (dacă se joacă cu copiii, ce roluri preferă, dacă iniţiază jocuri, cu 

ce copii preferă să se joace). Atunci când observăm copiii este important să avem un scop și să stabilim 
comportamentele care ne interesează.  
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De asemenea este important să avem tot timpul la îndemână un carnețel și instrumente de scris pentru 
a nota cât mai exact faptele observate iar apoi să înregistrăm notițele în caietul de observații.  

O altă metodă de evaluare este metoda consemnării grafice a preferințelor prin evidențierea zonelor 
de interes, a preferinșelor copilului dar și a domeniilor la care el întâmpină dificultăți. Pentru aceasta trebuie 
să existe modele grafice simple pentru fiecare copil în care să se noteze activitățile la care el a participat 
active sau cele față de care manifestă dezinteres.  

Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor. Această metodă oferă posibilitatea de a urmării 
progresul copilului în dezvoltarea socială, fizică, emoțională și intelectuală și de a face o comparație între 
valorile inițiale și cele înregistrate la o data ulterioară. Instrumental care stă la baza educatoarei în aplicarea 
acestei metode este „Fișa pentru aprecierea prograsului individual al copilului”. Aceste metode îmbinate 
cu probele standardizate ne oferă informații utile în conceperea demersului didactic cu scopul de a oferi 
condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:.  
 Cristiana Boca (coord.), Jenica Batişte, Vasile Fluieraş; „ Noi repere ale educaţiei timpurii în 

grădiniţă” modul în cadrul Proiectului Pentru Reforma Educaţiei Timpurii, M.E.C.T. Bucureşti; 2008.  
 Liliana Ezechil, Mihaela P. Lăzărescu; „Laborator preșcolar: ghid metodologic”; Ed. V&I Integral, 

București, 2002. 4. Magdalena Dumitrana; „Didactică preșcolară”; Ed. V&I Integral, București, 1998. 
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EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
 ENACHE MARIA, GRĂDINIȚA CU PN NR. 10 PLOIEȘTI 

 
 Traversăm o perioadă delicată care ne bulversează întregul stil de viață. Incertitudinea și veștile 

negative ne asaltează din toate părțile iar izolarea ne afectează resursele pe multiple paliere. Apare invariabil 
întrebarea: Ce se întâmplă cu copiii cu grădinițele/școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în 
general? Învățământul clasic, tradițional, „față în față” este suplinit treptat de învățământul on-line „la 
distanță” care deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. Putem 
remarca multitudinea de soft-uri educaționale și de platforme on-line care abundă media în acest context 
special. 

 Evaluarea copiilor este în responsabilitatea profesorilor și a întregului sistemul educațional care 
trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale acesteia: să fie continuă, corectă și completă. În 
viziunea specialiștilor din educație structura procesului de evaluare cuprinde următoarele trei etape: 
verificarea, măsurarea și notarea. Formele de evaluare sunt structurate în: 

 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
 Evaluarea poate fi realizată în cadrul fizic al orelor de curs sau pe calculator.„Cu ajutorul 

calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, 
cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la 
natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.” 

 Pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu (camerele web în grupurile 
de Skype sau Zoom), în care evaluatul poate expune răspunsul la o întrebare sau o temă dată. Pentru probele 
scrise ies din discuție instrumentele on-line. Probele practice se pot realiza doar dacă au aplicabilitate în 
mediul electronic. Referatele și proiectele pot fi trimise spre evaluare pe e-mail. Prezentările elevilor pot fi 
filmate și transmise online după aceea. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă și performantă de posibilități de 
evaluare: 

 Google Classroom permite interacțiunea cu elevii, iar prin intermediul Meet video chat pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback imediat fiecărui elev. Deasemenea, se poate crea o bancă de comentarii pe baza 
celor mai frecvente comentarii oferite elevilor. 

 Platforma Adservio – pune la dispoziție un cadrul virtual în care putem comunica cu copiii și cu părinții 
sub forma propunerilor de activități sau proiecte, având conținuturi adecvate programei și planificării didactice, cu 
posibilitatea de a oferi feedback-uri de modelare a evoluției copiilor. 

 Google Forms - cu ajutorul acestei platforme se pot concepe formulare pentru a trimite confirmări de 
participare la un eveniment, pentru obținerea feedbackului și crearea de teste scrise. Profesorului poate să includă 
imagini sau video pentru interpretare (sau ca material de reflecție pentru elev), întrebări deschise, închise, cu mai 
multe variante de răspuns etc. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă au 
răspuns corect sau nu. Profesorului poate construi distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de 
gândire eronat la elevi), poate include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. Elevii pot relua testul dacă au greșit inițial. 

 Kahoot – permite elevilor să devină „profesori”, construind ei înșiși itemi pentru propriile teste. 
 Wordwall – oferă mai multe tipuri de activități adecvate evaluării, mai ales pentru învățământul primar. 

Se pot crea diferite activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte 
lipsă etc. Deasemenea putem aplica seturi de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. 
Aceste teste pot fi folosite ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor 
fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți 
utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Google Jamboard - elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale (un mod de vizualizare 
foarte facil al unor răspunsuri scurte). 

 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste de evaluare. 
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 Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze 
(exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (exerciţii 
de împerechere sau de ordonare), JMix (exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și Jquiz (exerciţii bazate pe 
întrebări). The Masher poate compila toate exercițiile.  

 Programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări Prezi, Animaker etc. Copiii 
pot realiza filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imaginea cât și vocea proprie. 

 Quizizz - aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, muzică, teme, 
tabele, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe orice dispozitiv: telefon, tabletă, laptop sau computer. 

 LearningApps - platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, teste, activități interactive etc. 
 Aplicația SKIPE se poate folosi pentru realizarea de conferințe video în care profesorul să desfășoare 

activitatea (inclusiv cea de evaluare) ca într-o sală de clasă. 
 În absența relaționării față în față cu copiii, trecem printr-un proces de adaptare și flexibilizare a 

demersului educativ. În această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul 
de normalitate și educație în orice condiții rămâne învățământul online. Exersăm alături de copiii noștri 
încercând să le fim modele, să fim alături de ei și să ne îmbunătățim acele laturi pe care le cere acest 
prezent dificil. Este de dorit ca instrumentele online să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 
semnificativă pentru că...„Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, 
aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin 
microdeciziile educatorului”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-

9 
 Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-118346,  
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-

educativ1.pdf 
 https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
 Webografie:quizizz.com/wordwall.net/ro/quizlet.com/learningapps.org/en.wikipedia.org/wiki/H

ot Potatoes.  
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 EVALUAREA ONLINE  

 
 PROF. ÎNV. PREȘC, ENĂCHESCU ILEANA LOREDANA 

 G. P. P. „LUMEA COPIILOR”, TOPOLOVENI 
 
 Evaluarea apare ca un factor de politică educaţională în strânsa legătură cu: sistemul national de 

invatamant, curriculumul scolar, procesul de instruire, personalul didactic. 
 Învățământul la distanță desemnează o nouă experiență de învățare, pe care copiii noștri o 

experimentează cu succes din luna aprilie. În timp ce această învățare la distanță reproduce învățarea la fața 
locului, profesorii au început să ofere o instruire adecvată care să permită copiilor să îndeplinească 
standardele așteptate. În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al școlii, trecem print-
un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare.Cu alte cuvinte, exersăm și suntem modele pentru 
preșcolari pentru a ne îmbunătăți acele laturi pe care le cere viitorul. Se poate realiza un proces de învățare 
activ prin diferite platforme precum Zoom, Skype, Adversio etc. Acestea ne pun la dispoziție cadrul virtual 
în care putem comunica cu preșcolarii, elevii, sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi 
adecvate programei și planificăriilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a 
proiectelorsau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței.Platforma reprezintă, în această perioadă, 
modalitatea prin care transmitem preșcolarilor, elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice 
condiții.În cadrul grădiniţei metoda proiectului este adaptată sub forma proiectelor tematice fiind utilizată 
ca modalitate de evaluare formativă a progresului preşcolarilor. În urma rezultatelor obţinute de la evaluarea 
iniţială mi-am propus ca modalitate de proiectare – predare – învăţare – evaluare metoda proiectelor 
tematice, în acord cu scopul învăţământului preşcolar, am ţinut cont de necesitatea socializării copilului de 
6 – 7 ani, dar şi de pregătirea corespunzătoare pentru şcoală . Exemple de proiecte tematice: ,, Coşul cu 
fructe de toamnă”, ,, In grădina de legume”, ,, Culorile toamnei”, ,, Toamna şi florile ei”, ,, Toamna şi 
hărnicia”,  

,,Fenomene ale naturii”, ,,Evenimente istorice”, ,,A sosit iarna”, ,, Obiceiuri de iarnă (sărbători 
tradiţionale), ,,Vine moş Crăciun”, ,,Eminescu – poet nepereche”, ,,Jocuri şi sporturi de iarnă”, ,,Toţi 
românii cântă Hora Unirii”, ,,Animale domestice”, si apoi cele două săptămâni de evaluare sumativă. 

 Proiectul recomandat atât ca modalitate de învăţare cât şi ca metodă de evaluare este o activitate 
amplă ce se derulează pe parcursul câtorva zile sau săptămâni şi oferă copiilor prilejul de a se afla într-o 
situaţie autentică de cercetare. Evaluare performanţei copiilor se realizează în funcţie de obiectivele propuse 
şi este necesară pentru : 

• cunoaşterea stadiului iniţial de la care se pleacă în abordarea unei secvenţe de instruire; 
• confirmarea atingerii obiectivelor propuse; 
• stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare copil în procesul de învăţare.  
 Consider că prin atragerea copiilor în mediul online se poate educa la fel de bine ca învățământul 

tredițional, ba chiar se pot obține rezultate poate mult mai bune, printr-un interes mai mare acordat temelor 
și felul în care sunt prezentate, de a deveni mai atractive pentru preșcolari, elevi. 

 În concluzie se poate afirma că utilizarea unei diversităţi a metodelor de evaluare, în special al celor 
alternative favorizează identitatea unicităţii copilului. 

 Activităţile întreprinse au permis completarea activităţilor de evaluare prin produsele activităţii 
cuprinse în portofoliile personale ale copiilor. 

 Concluzia finală la care am ajuns a fost că evaluarea obiectivă a unui rezultat şcolar şi din perspectiva 
unor criterii extracurriculare de valorizare trebuie avută în vedere, deoarece grădiniţa trebuie să pregătească 
copii cu personalităţi integrale şi integrabile în şcoală şi în societate. 

 
Motto: 
,,Dacă cineva stăpâneşte bazele domeniului studiat şi dacă a învăţat să gândească şi să lucreze 

independent, el îşi va găsi cu siguranţă drumul şi, în plus, va fi bine pregătit pentru a se adapta progresului 
şi schimbărilor”. ALBERT EINSTEIN 
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PROVOCAREA ANULUI 2020 - EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. ENAȘESCU RADU-ȘTEFAN 

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN LALESCU” 
+LICEUL DE ARTE “SABIN PAUȚA” 

 
 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv 

 Platformele și aplicațiile disponibile online, deschid larg drumul pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar întrebarea care se pune este dacă tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.  

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoar., elevii manifestă interes 
mai mare și cu ajutorul tehnologiei scopul este de a demonstra ce știu, ceea ce au învățat să facă. 

Iată câteva modalități de integrare a tehnologiei: 
 Google Classroom: o platformă cu ajutorul căreia am putut susține lecțiile și legătura cu elevii, 

aceasta propune și un chat gratuit unde se poate discuta cu elevii – Meet; pot fi corectate temele și poate fi 
oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc, se poat concepe și aplica inclusiv teste cu 
diverși itemi. 

 Google Forms – aceasta permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  

De asemenea, serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca 
material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante 
de răspuns.  

Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un 
test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu, aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care 
elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot –o aplicație puțin mai „specială”, în sensul că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste, în contextul în care autoevaluarea își are astăzi rolul ei, de ce nu am implica elevii și în 
realizarea evaluării? O idee interesantă a acestor vremuri… 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe în care să surprindă atât imagine de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ENE CARMEN – CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA FACAENI, LOC. FACAENI, JUD. IALOMIȚA 

 
 La ora actuală, criteriul epidemiologic (rata incidenței cumulate) este cel care stabilește modalitatea 

de funcționare a unităților de învățământ. Sunt stabilite cele trei scenarii (verde, galben și roșu). Pentru 
scenariul verde elevii învață în școală, pentru scenariul galben sau hibrid, alternează învățarea în școală cu 
învățarea online, ier pentru scenariul roșu se aplică învățarea online. 

 Activitățile fundamentale în procesul de învățământ sunt predarea, învățarea și evaluarea. Această 
triadă este nelipsită fie că este învățarea în clasa reală sau cea virtuală. 

 În acest proces al învățării evaluarea are funcții de reglare și de control. Deoarece tehnologia este așa 
avansată, resursele educaționale și instrumentele folosite sunt nenumărate pornind de la site-uri, aplicații, 
platforme software, programe și proiecte, manuale digitale, clase virtuale publice, comunități online... 

 Indiferent ce instrument de evaluare online am folosi, aceasta trebuie să fie completă, continuă și 
corectă. Această caracteristică fundamentală de a fi corectă, în mediul online reprezintă o mare problemă 
datorită verificării identității și mentalității societății. 

 Prin aceste instrumente creatorul testului de evaluare online trebuie să aibă la dispoziție următoarele 
funcționalități esențiale: 

- gruparea întrebărilor pe categorii; 
- dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
- categoriile tipurilor de întrebări (cu un răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte / 

deschise); 
- programarea testelor la anumite intervale orare; 
- limitarea timpului de execuție a testului; 
- închiderea automată a testului și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
- limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
- posibilitatea de acordare a punctajului diferit în funcție de gradul de dificultate; 
- în momentul întreruperii accesului online să fie posibil reluarea testului de la ultima întrebare 

rezolvată; 
- protejarea accesului la test prin parolă care în prealabil a fost comunicată. 
Instrumentele pe care le-am folosit eu pentru evaluarea online a elevilor și care consider că 

îndeplinesc aceste funcționalități sunt Google Classroom, Google Docs, Google Forms, Kahoot, Wordwall, 
Mentimeter și LearningApps în funcție de obiectivele propuse, conținuturi, discipline și nivelul clasei. 

Google Classroom este platforma pe care am crat și clasa. Aici putem atribui teme cu încărcarea unui 
test făcut de noi în Microsoft Word sau folosind Google Docs, unde elevul completează sau alege 
răspunsurile corecte. Putem atribui și o temă cu chestionar – Google Forms. Google Docs poate înlocui 
Microsoft Word atunci când dorim editarea documentelor, doar că are mai puține caracteristici. Avantajul 
este că îl putem accesa gratuit. Google Forms permite crearea și aplicarea unui test, chestionar, sondaj 
personalizat pe diverse subiecte. În funcție de setările prestabilite se pot înregistra automat rezultatele pe o 
foaie de calcul Excel oferind posibilitatea verificării acestora sau se lasă posibilitatea de interpretare a 
răspunsurilor de către profesor. 

Kahoot! este o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot crea teste interactive. Jocul este metoda 
principală prin care ne desfășurăm activitatea fie ea de predare, învățare sau evaluare. Creezi un joc 
distractiv în câteva minute ținând cont de obiectivele propuse. Această aplicație este cea care îi încântă pe 
copii pe elevi și îi motivează să studieze, ne permite să evaluăm fiecare elev, promovează munca în echipă. 

Wordwall. Această platformă educațională are la bază jocul didactic interactiv. Pentru a crea putem 
utiliza șabloane. Resursa cfreată poate fi inserată și pe alte platforme de învățare. Dezavantajul constă în 
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numărul de resurse educaționale create. În funție de tipul de cont creat avem cel free – ai număr limitat de 
resurse create sau cel contra cost – număr nelimitat. 

Mentimeter permite interacțiunea în timp real și gratuit. Poți crea sondaje, teste, chestionare alegând 
setările potrivite pentru editarea tipului de întrebare, pentru răspuns și modul de afișare. Răspunsul la test 
se realizează prin accesarea paginii aplicației cu ajutorul link-ului și introducerea codului testului transmis. 
Elevii răspund pe dispozitivele proprii și apoi se afișează rezultatele în timp real. 

LearningApps – o platformă cu vaste modalități de creare a resurselor educaționale. Le poți crea de 
la zero sau le poți găsi deja create și le poți refolosi adaptându-le particularităților clasei. Există de 
asemenea, unele sarcini competitive mai complexe pe care elevii le pot juca în grupuri pentru a concura 
între ei. 

Arthut Ashe spunea: ”Începe acolo unde ești. Folosește-te de ceea ce ai. Fă tot ce poți!” 
Nu am anticipat această reformă a învățământului românesc și nu am fost pregătiți pentru aceasta. Cu 

toate acestea, fiind români (în adevăratul sens al cuvântului) ne-am adaptat, ne-am reinventat, am inventat, 
am descoperit frumosul din noi, deși uneori moartea ne pândește. Astfel îți depășești condiția umană... 

”Ceea ce ne pare a fi încercări amare sunt adesea binecuvântări deghizate” – Oscar Wilde. 
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PROVOCĂRILE EVALUĂRII ONLINE 

 
DIANA ALINA ENE,  

LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, BUCUREȘTI 
 
Mărturisesc că actualul context creat de pandemie, la nivel mondial și trecerea de la cursurile 

desfășurate față în față, în clasă, la cele online, a constituit și pentru mine, ca și pentru majoritatea cadrelor 
didactice, o provocare, chiar dacă instrumentele Web 2.0 nu-mi erau necunoscute. Am avut șansa de a 
coordona începând din 2016 proiecte internaționale eTwinning și apoi Erasmus+, în cursul cărora am folosit 
platforma eTwinning care valorifică munca în colaborare la distanță. Am lucrat deci cu Tricinder, 
Answergarden, Mentimeter, pentru a vota diferite produse în cadrul unor concursuri (logo-ul, posterul 
proiectului, etc.), cu MeetingWords, Storybird, Storyjumper, BoomWriter, Fakebook, Stormboard, pentru 
a crea povești în colaborare, cu Issu, Calameo, Youpublisher, BookCreator, Madmagz, pentru a edita 
reviste, cu Genial.ly, Powtoon, Picktochart, Penzu, Prezentări Google, pentru prezentări, cu Biteable și 
Vimeo, pentru a edita materiale video, cu Piktochart, Glogster sau Canvas pentru a crea postere, cu Padlet, 
Linot, Titanpad, Thinklink, Tagul, pentru a împărtăși idei, cu Wikia Maps, Mindmeister, Coogle, Bubbl.us 
pentru a crea hărți, cu Socrative, Kahoot, LeaningApps pentru jocuri didactice, cu Quizizz, Google Forms, 
etc pentru a realiza chestionare. 

Iată că nu eram absolut nepregătită pentru munca online. Acest lucru nu înseamnă că în martie 2020, 
când am fost nevoiți să trecem la cursurile online, nu am încercat să mă pun la curent cu mai multe 
platforme, instrumente și tehnici de predare-învățare la distanță. Am făcut cursuri și am participat la 
webbinare despre Google Classroom, Livresq, Google Meet, Zoom, etc.  

Am creat încă de atunci clase virtuale pe Google Classroom, pentru că, predând limba și literatura 
română, o disciplină de examen, și având două clase terminale de liceu eram nevoită să mă mișc repede și 
eficient pentru a continua pregătirea pentru Examenul de Bacalaureat. Am valorificat încă din semestrul al 
II-lea al anului școlar 2019-2020 toate instrumentele Web 2.0 pe care le cunoșteam, familiarizându-i și pe 
elevi cu folosirea lor. Am lucrat sincron pe Zoom și asincron pe Google Classroom. Rezultatele eforturilor 
noastre comune, profesor și elevi, au fost foarte bune, lucru demonstrat de notele obținute la examen. 

Actualul an școlar a început și el cu provocările sale, scenariul galben și apoi roșu. Am patru clase de 
liceu, a 9-a și a 10-a și copilul personal în clasa a 5-a și este clar că problema cea mai delicată rămâne, 
evaluarea.  

La clasele mele de liceu evaluez, în primul rând, pariciparea activă la orele de curs. Apoi, realizarea 
de fișe de lectură (poezie, proză), fișe de caracterizare a personajelor, etc. ale căror modele le-am postat în 
classroom de la începutul anului și pentru care am realizat împreună cu elevii un calendar de predare. Pot 
nota, de asemenea, realizarea de eseuri: structurate, libere, argumentative, ca instrumente de lucru și 
evaluare conținute în programa de limba și literatura română încă din clasa a 9-a, dar și proiecte, compuneri 
de tip paralelă, pe care le învățăm la clasa a 10-a.  

Pe lângă acestea, am folosit încă din anul trecut școlar Google Forms, Kahoot sau Learning Apps 
pentru fixarea cunoștințelor ori recapitulare. Nu în ultimul rând, se poate folosi Jamboard pentru lucrul 
sincron la clasă ori pentru evaluare sincronă. Să nu uit să precizez, pentru evaluarea cunoștințelor legate de 
monologul oral, la clasa a 9-a, de exemplu, am cerut elevilor să realizeze mici filmulețe în care să prezinte 
oral o temă la alegere și am fost deosebit de plăcut surprinsă să constat că au realizat lucruri minunate.  

Sigur că aceste instrumente de evaluare au fiecare avantajele și dezavantajele lor. Unii colegi nu se 
consideră satisfăcuți cu o evaluare orală sau cu cele scrise, de tip eseu, paralelă, ori proiect. Li se pare că 
elevii au prea mult timp să le realizeze, prea multe surse de inspirație, etc. Și vor instrumente pentru 
evaluarea pe principilul „lucrărilor de control” și al tezelor. Aici intervin neajunsurile diferitelor 
instrumente. Google Forms și Kahoot se pot folosi pentru un „test” clasic, doar în măsura în care intervine 
o limitare a timpului de răspuns. Și aici iar nu mi se pare corect pentru elevi. Nu toți pot răspunde corect în 
condițiile de stres impus de cele 20 de secunde, la care unii profesori limitează posibilitatea de a răspunde, 
ca să „nu poată elevii copia”. Jamboard se poate folosi pentru răspunsul sincron de tip „solicitare la tablă”, 
dar limitează numărul de elevi care pot răspunde o dată, iar clasele noastre sunt de 34 de elevi.  
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Problemele sunt multe și soluții se pot găsi, dar ceea ce consider eu esențial pentru acest moment este 
să luăm în considerare că nu trăim și nu lucrăm în condiții „normale”, ca să cerem elevilor un răspuns 
adecvat la o evaluare „normală”. Și oricum, lucrarea de control și teza, reprezentau de totdeauna un „pat 
procustian” al ideii de școală. Ne amintim emoțiile și nopțile nedormite pe care ni le provocau.  

Poate că pandemia ne va ajuta și pe noi să înțelegem ceea ce unele sisteme performante de învățământ 
european au înțeles deja, aceea că evaluarea nu trebuie să fie un bau-bau, că se poate face prin metode care 
să creeze elevului o stare de confort și de încredere, pentru ca acesta să poată da măsura maximă a ceea ce 
poate și știe. Că evaluarea nu trebuie să creeze o competiție decât cu el însuși și o posibilitate de a progresa.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR: ENE VIORICA MIHAELA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă 
latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. În on-line 
marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi 
instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite 
ulterior. În mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de 
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își 
cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de 
streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, 
comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza 
imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar pe de altă parte din cauza contextului 
incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană 
(nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască 
un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului 
completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează 
prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea 
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de 
capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ON LINE 

 
PROF. FĂINIŞI IULIA MIHAELA, 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 19, 
DR. TR. SEVERIN, MEHEDINŢI 

 
Evaluarea… Pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 

caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 
Dar de ce avem nevoie de evaluare? O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte 

întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain 
Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul 
a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite 
generații de studenți. 

Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare. 
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am scris un articol rapid cu un set de instrumente necesare 

pentru lansarea on-line.  
Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca 

și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom, dar și Microsoft Team. 

După primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti. 

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 

1241

https://valygreavu.com/2012/11/29/experiment-de-e-learning-the-challenge/
https://valygreavu.com/2020/03/10/solutii-free-de-e-learning-pentru-scoli-reactie-rapida/
https://www.skype.com/ro/


Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, săptămâna viitoare 
vom avea probe de competențe și rezolvare de probleme cu studenții la disciplina ISA, modulul Excel. 
Modele de subiecte clasice pe care le susținem cu studenții de anul I, sunt prezentate (conținut și mod de 
rezolvare) într-un playlist Youtube  

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol dintre soluțiile mai cunoscute este 
menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele 
de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar că este scumpă. Universitatea Cuza din Iași a renunțat 
la platforma BlackBoard după o perioadă de peste 10 ani de utilizare, singura universitate din România care 
mai deține o astfel de platformă fiind Universitatea Spiru Haret. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1  
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 

978-973-0-11834-6  
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EDUCAȚIA DIGITALA, INTRE NECESITATE, OBSTACOLE ȘI SOLUȚII 

 
 FANGLI GETA-ORESIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA  
 MARAMUREȘ 

 
 Trăim vremuri în care sistemul de învățământ românesc a suferit o schimbare de paradigmă, 

activitatea didactică fiind strămutată din spațiul școlar în spațiul virtual, din cauza pandemiei generată de 
SARS CoV2. Drept urmare, contează foarte mult capacitatea umană la reziliență, felul în care reușim să 
facem față unei situații atipice pentru care nimeni nu a fost pregătit.Dar ce să facem?Ne adaptăm.Profesorul 
întotdeauna a fost deschis la orice.A trebuit să învețe într-un timp scurt toate aplicațiile și platformele pentru 
a face față învățământului online. 

 În perioada stării de urgență, de suspendare a cursurilor „educația digitală” a devenit realmente 
principala formă de menținere a legăturii cu elevul. Reconfigurarea procesului de predare-învățare-evaluare 
a depins foarte mult măiestria profesorului, de competențele sale digitale. S-a trecut de la clasa tradițională 
la clasa virtuală. Cadrul didactic s-a străduit să depășească bariera distanțării sociale prin sensibilizarea 
media, folosind diverse platforme și aplicații: Zoom, Meet Classroom, Edus, Adservio, WhatApp, 
Messenger etc. Astfel, s-a realizat legătura profesor-elev, pentru a consolida și aprofunda noțiunile 
teoretice, pentru a parcurge materia, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor și pentru a-
i conștientiza pe învățăcei că indiferent sub ce formă se desfășoară actul educațional, școala este esențială 
ca ei să-și urmeze visul de a deveni cineva. Proiectarea didactică a fost regândită și reorganizată, astfel încât 
fiecare elev să aibă acces la resursele educaționale deschise. Activitățile de învățare au fost organizate sub 
formă de: lecții online, fișe de lucru, teme pentru acasă, chestionare, jocuri didactice, resurse audio sau 
video etc.puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic. Utilizând o anumită platformă elevii au 
avut acces rapid la resursele puse la dispoziție de profesori, iar aceștia din urmă au avut la dispoziție 
mecanisme online de feedback individual sau de grup cu privire la activitatea, performanțele și lucrările 
elevilor. În plus, utilizatorii au putut crea diverse opțiuni personalizate, pentru a derula proiecte școlare sau 
extrașcolare, în interiorul platformei, fără niciun cost suplimentar. Testele și bibiloteca online, o colecție în 
continuă creștere de materiale educaționale pentru profesori și elevi, sunt, de asemenea, extrem de utilizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
*Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri și strategii, 

Editura Aramis, București. 
*Drăgănescu, Mihai, 2003, Societatea informațională și a cunoașterii. Vectorii societății cunoașterii; 

www.racai.ro/INFOSOC-Project/Draganescu_st_a01_new.pdf;  
*Ionescu, M. (coord.), 2011, Instrucție și educație. Paradigme educaționale moderne, Editura Eikon, 

Cluj-Napoca. 
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ȘCOALA ONLINE O PROVOCARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, FARCAȘ VIORICA ADINA 

 ŞCOALA PRIMARĂ AVRAM IANCU, COM. VÂRFURILE, JUD. ARAD 
 
 Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod personal, 

dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practice pentru ca munca să fie îndeplinită. Cadrele 
didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea 
activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou generată, 
neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost initial 
abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți 
elevi. 

 Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile 
necesare pentru a lucre pe platform sau cu aplicațiile utilizate. Un alt impediment este acela că elevii depind 
de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) și este 
necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului, 
să fie acasă pentru a-i ajuta. 

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google 
Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

 Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când 
sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este 
mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

 Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul 
pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti : 

Pentru crearea de jocuri educative: 
Wordwall–permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri,roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 
Armored Penguin- cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 

coloane, etc. 
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și rebusuri, 

capabile să trezească interesul copiilor. 
Suport pentru procesul de predare: 
Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, resurse 

educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un proiect prin 
utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 

Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse domenii 
care pot fi personalizate ( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot crea teme, 
simularea unor situații de comunicare. 

Kizoa-este un software de editare video online, un producător de filme, videoclipuri pentru lecții, 
prezentări persuasive, antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. Transformă 
documentele pdf în flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă șabloane ce 
pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să transmită elevilor 
mesaje, informații, într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, mesaje, 
link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi distribuite 
părinților. 
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Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în excursii 
virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, totul prin 
integrarea de conținut de tip VR ( realitate virtuală). 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive.Se pot încărca documente, 
imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și înregistra într-un clip 
video activitatea, pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Pentru evaluarea elevilor: 
Socrative- o platformă prin intermediulcăreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în mod 

instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns scurt, 
rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, sub 
formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație cu 
ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

 Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre didactice 
poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să facem cunoştinţă 
cu aceste platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână 
conectaţi în procesul de învăţare. 

 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul 
față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare- 
învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, 
proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în 
care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVǍTǍMATUL ONLINE 

 

FARCAŞIU OTILIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 

Evaluarea este o etapǎ foarte importantǎ în procesul educativ, este o componentǎ a demersului 

didactic şi presupune sǎ concepi o procedurǎ de evaluare, sǎ faci practic o evaluare şi sǎ exprimi o evaluare. 

Evaluarea şcolarǎ este un proces prin care se obţin şi se oferǎ informaţii utile care permit luarea unor decizii 

ulterioare. Se urmǎresc cele trei momente ale evaluǎrii : mǎsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi 

adoptarea mǎsurilor de ameliorare. 

În ceea ce priveşte evaluarea online, aceasta se face cu ajutorul calculatorului şi a unor programe 

speciale. Cu ajutorul calculatorului evaluarea poate fi fǎcutǎ rapid, iar cel evaluat primeşte rǎspunsul 

imediat. Toate acestea pot fi fǎcute când testul este tip grilǎ : cu rǎspunsuri adevǎrat/ fals, rǎspunsuri 

multiple, când nu se pune accentul pe creativitate şi pe exprimarea scrisǎ. Acest test tip grilǎ are avantajul 

de a avea un nivel ridicat de obiectivitate. Este de asemenea uşor de automatizat şi procesat. Testele care 

presupun rǎspunsuri mai elaborate duc la o evaluare mai complicatǎ. Eseurile sunt mult mai dificil de 

evaluat în sistemul online, în mod automat. În ceea ce priveşte testul care propune probleme, evaluarea este 

relativ obiectivǎ şi dificil de evaluat în mod automat.  

Evaluarea oralǎ poate fi fǎcutǎ prin comunicarea pe camerele web, prin video-comunicare, utilizând 

Zoom, Skype, Meet. De asemenea sunt utilizate în învǎţǎmântul online (predare-evaluare) platformele 

Google Classroom sau Microsoft Teams. Eseurile, temele şi referatele pot fi postate pe platforme urmând 

ca acestea sǎ fie ulterior corectate de profesor. Alte produse folosite sunt : Hot Potatoes, Question Mark, 

Random Test Generator Pro, etc. Putem vorbi de asemenea de existenţa problemelor de securitate şi de 

conexiune, care pot împiedica atât predarea cât şi evaluarea online. 

Folosirea tehnologiei atât în predare cât şi în evaluare presupune multǎ atenţie în aplicare acesteia şi 

în folosirea ei în mod adecvat. Tehnologia va fi tot mai prezentǎ în toate domeniile, lucru care presupune 

adaptarea la aceasta. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

*Cucoş, Constantin, Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom, 2002. 

SITOGRAFIE : 

*https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 

*https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FĂȘIE ROMINA-CLAUDIA 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „BETEL” ORADEA 
 
 Evaluarea este un proces de apreciere și măsurare a valorii sistemului de educație și învățământ sau 

a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor și strategiilor folosite prin compararea rezultatelor 
obținute cu obiective propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătățire și perfecționare. 

 Evaluarea la fel ca și învățarea online are nevoie de trei componente: cadru didatic, părinte și elev, 
mai ales în învățământul preșcolar. Rolul meu de cadru didactic dar și de părinte mă face conștientă că în 
mediul online evaluare nu poate să atingă cele mai bune dar și cele mai reale rezultate. 

 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu avem teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Elevii trebuie evaluați unu câte unu, educatorul trebuie să observe în orice activitate, 
să rețină comportamente și ce spune preșcolarul. Desigur fișele de evaluare pot fi reluate oricând, dar nu 
conțin concepte, legi, reguli, ci doar rodul muncii preșcolarului, la care el poate ajunge din întâmplare fără 
a înțelege împlinirea celor propuse prin obiective. 

 Pentru a alege câteva metode și tehnici de evaluare, un cadru didactic ar trebui în primul rând să 
aleagă instrumente digitale, urmârind valențele pedagogice ale acestora. Mediul online este un mediu mai 
confortabil pentru preșcolari, dar care necesită suport din partea părinților, dar și un aspect motivant pentru 
cadrele didactice. Dintre aplicațiile și instrumentele digitale amintim câteva care se pot utliza la preșcolari 
și prin urmare în evaluarea online. Zoom - fiind o platformă de ore on-line, cea mai utilizată de către cadrele 
didactice din România. Se creează conturi gratuite pentru profesori. Pe white board se poate desena, colora, 
face operații matematice sau ad notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în 
calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. 
(Breakout rooms)  

 GoogleMeet - este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți 
un cont de gmail. Meet acceptă până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de 
pe Zoom: comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea 
modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

 WhatsApp o aplicație folosită cel mai des de educatoare, deoarece nu ne permitem din punct de 
vedere fizic și psihic să ținem copii în fața ecranelor. Aici educatoarele pot creea grupuri cu părinții, le pot 
sugera activități, se pot trimite video-uri, înregistrări, filmări și de asemenea ele pot primi feedback din 
partea preșcolarilor.  

 Câteva dintre metodele de evaluare folosite cel mai des pentru preșcolari sunt observarea, 
convorbirea și portofoliul copilului. Acest lucru poate fi realizat și în mediul online. Educatoarea folosind 
câteva întâlniri scurte cu preșcolarii, poate observa îmbunătățirea și dezvoltarea limbajului celor mici și a 
capacității de concentrare a copiilor. Prin convorbirea online se pot evalua copiii doar prin simple și scurte 
întrebări cum ar fi: „ Ce personaj ți-a plăcut din povestea X?”, „Numără te rog până la 10?”, „Enumeră 
zilele săptâmânii”, „Uită-te pe geam și spune în ce anotimp suntem?”. 

 Portofoliul este o metodă modernă de evaluare, dar și foarte complexă care include rezultate 
relevante obținute prin diverse metode și tehnici de evaluare. Prin această metodă se pot aduna colecții de 
lucrări care probează, nu numai, rezultatele instruirii, dar și eforturile depuse pentru realizarea lor, progresul 
evident al cunoștiințelor și al capacității preșcolarului, în comparație cu cele anterioare. 
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 Educatoarea poate provoca preșcolarii să își adune fișele lucrate în această perioadă și la revenirea 
la grădiniță, să evalueze lucrările copiilor, în funcție de progresul lor. Cadrele didactice pot de asemenea să 
se mobilizeze să pregătească o mapă cu fișe pentru preșcolari, să le distribuie părinților, ușurând munca lor 
dar și ajuntând procesul de instruire, evaluare și autoevaluare. Vorbesc despre autoevaluare, deoarece fișele 
din portofoliu se pot vizualiza și analiza oricând de către preșcolari, obervând progresul muncii lor. 

 În calitate de educatoare am observat că cea mai bună metodă de evaluare, dacă putem să o numim 
așa, în mediul online este filmarea copiilor. Printr-o filmare, putem evalua învățarea unei poezii, observăm 
comportamentul din fața camerei a copilului, cum s-a îmbrăcat pentru acest moment, fundalul ales pentru 
filmare, expresia feței, intonația folosită și de altfel este un moment important care crește stima de sine a 
copilului și încrederea în forțele proprii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE  
* Albulescu, I., și Horațiu C., „Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar- Ghid pentru pregătirea 
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EVALUAREA ON-LINE, O ADEVĂRATĂ PROVOCARE  

 
PROF. FĂTU GABRIELA MONICA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA "VASILE VOICULESCU"  
COMUNA PARSCOV, JUD. BUZAU 

 
Una dintre componentele procesului de învățământ, alături de predare și de învățare, o reprezintă 

evaluarea. Cele trei forme de evaluare ( inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de timp și în 
sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

În condițiile actuale profesorul a fost nevoit să-și adapteze modalitățile de evaluare la noua 
tehnologie, astfel încât evaluarea să se poată realiza on-line. Elevii sunt provocați să folosească tehnologia 
și să devină autonomi în învățare. Ca și modalități de evaluare, în această perioadă am utilizat inițial 
grupurile private de socializare (grupul privat al clasei, grupul de pe messenger, grupul clasei pe whatsApp), 
apoi diverse platforme educaționale (Zoom, Adservio, G Suite for Education). 

Suita Google este foarte oertantă în acest sens și odată cu începerea noului an școlar, activitatea on 
line, în școala noastră se desfășoară pe această platformă, ceea ce mi-a oferit oportunitatea de a genera 
întâlniri cu elevii mei pe Google Meet, unde pot face permanent o evaluare formativă, oferind astfel 
feedback permanent. Elevii au posibilitatea să comenteze în chat și să dea răspunsuri imediate la întrebările 
adresate. 

O altă aplicație din suita Goole este Google Forms, care permite crearea unor teste ce pot fi distribuite 
elevilor, răspunsurile acestora fiind imediat cuantificate de către profesor. 

Elevii pot primi feedback imediat, pot relua testul și pot primi explicații suplimentare în caz de nevoie. 
Google Jamboard- tabla virtuală este foarte îndrăgită de către elevi deoarece le oferă posibilitatea 

interacțiunii directe. Ea poate fi utilizată și ca modalitate de evaluare frontală.  
O altă aplicație oferită de Google este Kahoot, însă este mai dificil de utilizat la clasele mici. 
Evaluarea on line reprezintă în acest moment o provocare, atât pentru cadrul didactic, cât și pentru 

elevi, fiind un element de noutate impus de contextul actual creat de pandemie. Fiacare dintre noi va găsi 
cu siguranță cele mai adecvate metode și procedee de evaluare, care să fie adaptat propriilor nevoi și care 
să provoace creativitatea elevilor săi.  

Trebuie să nu uităm că evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea 
întregului proces desfăşurat în şcoală, indiferent că ea se desfășoară fizic, în sala de clasă ori în mediul on 
line. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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• Radu, I., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, EDP, 1981 
• Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  
EDIȚIA 2020 

 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: FAUR TALIDA MARIANA 

 
 Dezvoltarea dinamicӑ a personalitӑții preṣcolarilor depinde, în mare mӑsurӑ, de capacitatea acestora 

de integrare ṣi adaptare la complexitatea proceselor de schimbare continue ale societӑții actuale. Sistemul 
de învӑțӑmânt preṣcolar, prin intermediul programei activitӑților instructiv-educative din noul Curriculum 
ṣi a cadrelor didactice capabile sӑ facӑ fațӑ provocӑrilor, contribuie, an de an, la îmbunӑtӑțirea calitӑții 
educației necesare dezvoltӑrii personale ṣi sociale a preṣcolarilor. Dezvoltarea intelectualӑ a preṣcolarilor 
ṣi rezultatele obținute la sfârṣitul preṣcolaritӑții sunt strâns legate de bunul mers al procesului de învӑțӑmânt 
ṣi diferitele strategii de predare-învӑțare-evaluare aplicate online pe parcurs. O metodologie diversificatӑ, 
bazatӑ pe îmbinarea activitӑților de predare-învӑțare-evaluare online ṣi de muncӑ independentӑ, cu 
activitӑțile de cooperare, determinӑ o învӑțare activӑ, prin însuṣirea unor noi cunoṣtințe sau comportamente 
ṣi oferӑ posibilitatea preṣcolarilor de a deveni stӑpânii propriilor transformӑri la nivel psihic ṣi intelectual. 

 Nevoile ṣi cerințele generației actuale, determinӑ cadrele didactice la o altfel de abordare a 
activitӑților instructiv-educative, prin aplicarea online a unor metode ṣi tehnici noi de evaluare, moderne 
care implicӑ preṣcolarii, le trezesc curiozitatea, grupeazӑ cunoṣtințele ṣi reprezentӑrile pentru a învӑța 
lucruri inedite sub o formӑ mai atractivӑ ṣi mai captivantӑ, completând metodele tradiționale. Aceastӑ nouӑ 
abordare online implicӑ tact pedagogic, adaptarea cadrelor didactice la un nou stil de predare-învӑțare-
evaluare online, în funcție de particularitӑțile psihologice ale preṣcolarilor din grupӑ. 

 Pornind de la ideea îmbunӑtӑțirii calitӑții educației, în acord cu prevederile progresului educațional, 
actualul sistem de învӑțӑmânt impune noi schimbӑri în ceea ce priveṣte procesul instructiv-educativ din 
grӑdinițӑ. Noul Curriculum pentru învӑțӑmântul preṣcolar oferӑ posibilitatea structurӑrii conținuturilor, 
competențelor generale ṣi specifice vizate, asigurând interdependența dintre domeniile experențiale ṣi 
tipurile de activitӑți de învӑțare. Prezentul Curriculum se distinge prin extensie, preṣcolarii având 
posibilitatea de a se manifesta, prin diferite experiențe de învӑțare realizate în condiții optime, ghidate de 
cadre didactice specializate, în toate domeniile experențiale, precum: Domeniul limbӑ ṣi comunicare, 
Domeniul ṣtiințe, Domeniul om ṣi societate, Domeniul estetic ṣi creativ, Domeniul psiho-motric.  

 De asemenea, se remarcӑ ṣi prin echilibru, fiecare domeniu experențial fiind abordat în relație cu 
celelalte domenii, dar ṣi ca întreg, prin relevanțӑ, ținând cont de ritmul propriu al dezvoltӑrii depline a 
copiilor, de nevoile afective ṣi de perspectivӑ, contribuind la ghidarea înțelegerii acestora asupra propriei 
identitӑți, stimulând progresiv dezvoltarea personalitӑții preṣcolarilor pentru dobândirea cunoṣtințelor, 
capacitӑților, conceptelor, aptitudinilor ṣi abilitӑțillor necesare în confruntarea cu o varietate de cerințe ṣi 
aṣteptӑri din partea ṣcolii ṣi societӑții.  

 Prin intermediul platformelor educaționale și aplicațiilor disponibile online, cadrele didactice 
utilizeazӑ diverse tehnologii utile în predare și evaluare, prin diferite instrumente aplicate cu atenție și în 
mod adecvat vârstei preṣcolarilor din grupӑ care le oferӑ acestora posibilitatea de a deveni autonomi în 
învățare. Prin utilizarea de resurse educaționale deschise, stabilirea unor sarcinile precise, cu caracter 
creativ și bazate pe motivația preṣcolarilor de a învăța să învețe, instrumente de evaluare realizate și aplicate 
online, evaluarea online poate oferi o serie de opțiuni, prin valorizarea rezultatelor și oferirea de feedback 
fiecărui preṣcolar, creativitatea manifestată fiind deosebitӑ. Stilul democratic este tot mai frecvent utilizat 
în cadrul evaluӑrii online, iar succesul rezultӑ din buna colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, 
dar mai cu seamă din responsabilitatea luӑrii celor mai potrivite decizii.  

 Astfel, la sfârṣitul anului ṣcolar precedent, la grupa micӑ, în cadrul Evaluӑrii finale, am aplicat online, 
pe Platforma Kinderpedia, o serie de metode ṣi tehnici specifice fiecӑrui domeniu experențial ṣi fiecӑrei 
categorii de activitate în parte, având drept scop urmӑrirea atingerii anumitor comportamente, precum: 
verificarea cunoaṣterii ṣi aplicӑrii cunoṣtintelor legate de om ca ființӑ socialӑ, transmise prin rezolvarea 
corectӑ a fiṣelor de muncӑ independentӑ sau a puzzle-urilor rezolvate corect online, verificarea respectӑrii 
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intonației, expresivitӑții la recitarea corectӑ a poeziilor sau povestirea poveṣtilor, transmise prin înregistrӑri 
video sau audio, verificarea noțiunilor matematice în concentrul 0-3, transmise prin jocuri distractive 
online, verificarea capacitӑții de apreciere a propriilor lucrӑri plastice sau practice, verificarea îmbinӑrii 
creatoare a tehnicilor de modelaj învӑțate, verificarea intuirii ṣi interpretӑrii expresive a cântecelor prin 
conṣtientizarea intensitӑții tempoului, redate în filmӑri video, verificarea deprinderilor motrice de bază şi 
aplicativ-utilitare, aplicate în programe online, precum Sportul de acasӑ. 

 Pentru a asigura o instruire ṣi un anumit de evaluare eficiente, în mediul online, prin anumite 
instrumente specifice, este nevoie de implicarea activӑ a familiei, mai ales în cazul preṣcolarilor. Atât 
cadrele didactice, cât ṣi preṣcolarii cu familiile acestora, au nevoie nu doar de suport tehnic, ci și emoțional. 
Modelul învățării ṣi evaluӑrii online aduce cu sine surmenare pentru toți actorii educaționali. Aceasta 
demonstrează că cadrele didactice trebuie să reconceapă permanent noi strategii de evaluare eficiente, 
necesare unei învățӑri autentice, cu rolul de a motiva preṣcolarii ṣi a contribui la dezvoltarea unei 
personalitӑți armonioase a acestora.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. DANIELA FECHET  

 COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” ONEȘTI 
 
 Școala online presupune nu numai pedare și învățare ci și evaluarea elevilor. Provocarea pentru 

profesor este găsirea celor mai bune soluții prin care tehnologia să servească metodelor de evaluare. 
Dezideratul este diversificarea formelor şi mijloacelor de evaluare şi ridicarea calităţii instrumentelor de 
evaluare în vederea realizării unui grad cât mai înalt de obiectivitate a evaluării, orientarea elevilor către 
autoevaluare şi interevaluare, transformarea lor în parteneri reali ai profesorului. Procesul de evaluare 
presupune verificarea, măsurarea și notarea lucrărilor elevilor. Metodele de evaluare tradiționale – prin 
probe orale, scrise și practice, alternează cu metodele moderne – investigația, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea.  

 Pentru probele orale, se pot folosi aplicațiile Meet sau Zoom. Meet este o aplicație din suita Google 
(for Education sau Enterprise). Pentru a participa la întâlnire, elevii trebuie să acceseze link-ul acesteia fie 
de pe laptop (din browserul Google Chrome), fie de pe mobil (aplicația Hangouts Meet de la Google) și să 
aibă activate microfonul și/sau camera web. Aplicația Zoom le permite utilizatorilor să realizeze conferințe 
de pe smartphone sau tabletă, oriunde s-ar afla. Astfel, aceștia pot face conferințe video de până la 100 de 
persoane, având la dispoziție și funcția de mesagerie prin intermediul căreia pot distribui diferite fișiere și 
poze.  

 Pentru probele scrise, Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru 
a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste 
scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau cu răspuns unic. Iată cîteva dintre posibilitățile oferite de Google Forms/ meniul “Răspunsuri multiple”: 
Răspuns scurt: răspunsul la întrebarea adresată necesită putine cuvinte ce justifică răspunsul. Paragraf: 
răspunsul la întrebare necesită o justificare mai lungă. Răspunsuri multiple: elevul va trebui să aleagă cel 
putin 2 răspunsuri din cele prezente. Casete de selectare: se poate selecta un răspuns din cele prezente sau 
se poate selecta opțiunea “altul” iar elevul poate da răspunsul cu cuvintele sale. Dropdown: răspunsurile 
sunt deja date utilizatorului și trebuie selectate utilizând o listă verticală sau “dropdown”. Incărcați fișiere: 
răspunsurile pot fi trimise prin încărcarea unui fișier pe Google Drive. Ai posibilitatea să specifici tipul de 
fișier și dimensiunile acestuia. Scara liniară: răspunsul poate fi evaluat utilizând o scară de la 0 la 10, etc. 
Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 
alegere au răspuns corect sau nu. Aici profesorul poate să construiască și distractori (răspunsuri greșite, 
care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, se pot include 
explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În 
plus, elevii pot relua testul. 

 Elevii mai pot fi evaluați și pe bază de proiect sau de portofoliu. Proiectul, individual sau de grup, 
este o metodă recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă. Elaborarea unui proiect necesită o 
perioadă mai lungă de timp. Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă consultaţii elevilor în 
desfăşurarea cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale. Pentru evaluarea 
proiectului este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, pentru a asigura o evaluare obiectivă, şi să 
le comunice elevilor.  

Portofoliul este un alt instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari 
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(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). Un portofoliu poate conţine: fişe de observare, referate, 
eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, desene, teme, probleme rezolvate, experimente, teste şi 
lucrări semestriale, înregistrări audio/video, fotografii, reproduceri de pe internet, etc. 

 Prezentarea unui proiect se poate face utilizând diverse programe (Prezi, Animaker) sau PPS-uri. 
Elevii pot să-și exerseze creativitatea realizând, de exemplu, filmulețe în care să surprindă atât imaginea de 
pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Evaluarea online, în concluzie, poate îmbogăţi experienţa elevillor dar aceștia trebuie să-şi asume 
responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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• Cucoș C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROF. ÎNV.PREȘC.: FEIER MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC- G.P.P. 
 

 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi 

instruiţi-l în consecinţă! ( R. Ausubel, 1981) 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 

oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 

următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  

• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  

• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  

• Evaluarea rezultatelor.  

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 

pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 

fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 

adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 

învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 

şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 

globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 

de studiu.  
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 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 

se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 

ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 

conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 

întrebărilor, cvintetul, jurnalul grupei.  

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării,’’ astfel evaluarea 

este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 

perfecționare a actului didactic.  

 

Bibliografie: 

 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  

Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  

Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006. 

Valențele formative ale metodelor alternative  de evaluare 
sunt următoarele:  

Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea 
ce știe într-o varietate de contexte și situații, permit 
profesorului-evaluator să obțină puncte de reper și 
să adune informații asupra derulării activității 
copilului și implicit a sa; pe baza acestor 
informații, educatorul își fundamentează judecata 
de valuare într-o apreciere obiectivă a achizițiilor 
elevilor și a progreselor înregistrate. 

 
 

   
 

Oferă educatorului o imagine la 
zi asupra performanțelor copilului, dar 
și o imagine exhaustivă asupra 
profilului general  al cunoștințelor 
copiilor. 

Asigură o  realizare interactivă a actului 
de predare-învățare, adapdată nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru 
fiecare elev în parte, valorificând și stimulând 
potențialul creativ și originalitatea acestuia. 

Exersează abilitățile practic-aplicative 
ale copiilor, asigurând o mai bună clarificare 
conceptuală și integrare în sistemul național a 
cunoștințelor asimilate, care astfel devin 
operaționale. 
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FĂRĂ FEEDBACK, NICIUN PROCES DE ÎNVĂȚARE NU POATE 

CONTINUA 
 

PROF. ANGELA FERENTI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, TG.-MUREȘ 

 
Evaluarea este un moment esențial al procesului didactic, nu pentru profesori, care evident nu pot să 

nu verifice și să evalueze, ci pentru preșcolari, elevi, studenți. 
Dacă grădinița/școala trebuie să garanteze instruirea, nu poate să nu folosească evaluarea pentru a 

determina strategiile care trebuie adoptate și care permit preșcolarului/elevului să învețe și să pună în 
practică cunoștințele asimilate.  

R. Zavalloni însuși afirmă, în „Evaluând pentru a educa” publicat de editura La Scuola, în 1961, „se 
evaluează pentru a educa”. Acest lucru se datorează faptului că, așa cum am citit în volumul valoros 
„Pedagogia evaluării școlare” din 1974, „ evaluarea este momentul experienței educaționale ... în care 
educatorul este capabil să înțeleagă pentru ce itinerar va putea să-și acorde ajutorul, adică cel care 
legitimează funcția sa, astfel încât bogăția potențialului educațional (inteligență, limbaj, afectivitate, 
sociabilitate, voință, memorie etc.) se traduce în libertate personală, în conștiință (înțeleasă, în 
maniera lui Spranger, ca sursă normativă), în voință morală, în creativitate: fără nicio manipulare, 
fără înstrăinare de niciun fel ”. 

Prin urmare, putem crede în mod rezonabil că, în general, în absența feedbackului, de orice natură 
este (uneori, satisfacțiile sunt suficiente pentru copilărie și școala primară: inima mică, steaua, soarele), 
niciun profesor nu poate crede să fie în poziția potrivită pentru a lua decizii, sau ceva mult mai complex și 
ilustrativ, pentru a înțelege lumea din jurul preșcolarui/elevului său sau a noastră sau pentru a implementa 
orice cale de învățare, cu atât mai mult dacă nu ar fi fost obiectul planificării, în evoluția sa în aceste 
săptămâni. Știm că grădiniță/școală și trebuie să fie cât se poate de precis cât de imaginabil.celuilalt. Și 
pentru a face acest lucru, este necesar să se creeze medii de învățare capabile să le ofere un feedback 
„natural”, un fel de retroactivitate neîncetat.  

,,Evaluarea are semnificație numai dacă este continuă, dacă precede, însoțește și urmărește 
procesele de învățare ”. 

O altă soluție, mult mai apropiată de realitățile școlare, se găsește în medii înlănțuite de gamificare. 
Game Based Learning, utilizarea jocurilor digitale cu obiective educaționale, lumea gamificării. 

Una dintre metodologiile pe care le avem la dispoziție este cea a învățării bazate pe jocuri. Este vorba 
despre utilizarea jocurilor digitale cu obiective educaționale. În acest caz specific, jocul video devine 
instrumentul care sprijină, am putea spune, care stă la baza proceselor de învățare. 

O altă platformă importantă de menționat, în mediul școlar și în special în școala primară, este 
Learningapps . 

LearningApps este suportul predării online și interactive 
LearningApps.org este o aplicație foarte intuitivă. Este accesibil tuturor, deoarece este gratuit, chiar 

dacă este recomandabil să vă înregistrați dacă doriți să faceți publice și publice creațiile traseului 
educațional și de formare. Aplicația web 2.0 sprijină predarea online și interactivă.  

 Platforma permite susținerea activității didactice (pentru profesori) și a activității de învățare (pentru 
elevi) prin intermediul unor mici module ludice interactive (cuvinte încrucișate, puzzle-uri, cronologii, 
videoclipuri interactive etc ). 

 Alte platfome educaționale utilizate sunt: 
 https://zoom.us/,  
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https://apps.google.com/meet/, 
 www.etwinning.net, 
 https://www.zeemaps.com 
APLICAȚIILE FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 

evaluare cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc 
https://quizizz.com/admin 
https://kahoot.com 
https://www.mentimeter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Zavalloni, Roberto, Self Determination The Psychology Of Personal Freedom, Published by Chicago, IL 

Forum Books 1962. 
*Zavalloni, Roberto,„Pedagogia evaluării școlare” din 1974, 
*.https://www.edums.ro/20202021/Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar.pdf 
* https://www.stepbystep.ro/programe/pedagogie-prietenoasa-abordari-in-context-pandemic/ 
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. LIMBA ROMANA FEROIU MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, JUDEȚUL GORJ 
 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse 

probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să rămână educația, 
care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și 
să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

 În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 
învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea învățării. 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
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Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit teste. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și Jquiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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EVALUAREA ONLINE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA 

 
 PROFESOR: FERRANT DOINA, 

 LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU PONI”, ONESTI 
 
 Evaluarea, urmăreşte, prin conţinutul său, să identifice modul în care obiectivele stabilite se 

înfăptuiesc în activitatea practică. Tehnologia digitala a facilitate, în bună măsură continuarea unor activități 
didactice la distanță, inclusiv a evaluarii, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din 
activitatea didactică față-în-față nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra 
învățării temeinice. Exista dificultăți reale în derularea activităților didactice în mediul online din cauza 
absenței unor instrumente tehnice care sa inlocuiasca activitățile pe care profesorii le desfășoară la clasă. 
Lipsesc sau, oricum, sunt foarte putine cele destinate obținerii feedback-ului și realizării activităților de 
evaluare. De aceea, indicate ar fi platformele dedicate activităților didactice online, acele Virtual Learning 
Environment, nu cele destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub forma videoconferințelor, cum ar 
fi: Skype, Meets, Zoom, Messenger. 

 Pentru a cunoaşte gradul de asimilare al cunoştinţelor, evoluţia si nivelul elevilor, dar şi pentru a 
stimula activitatea elevilor, si în mediul online, este necesară evaluarea la începutul, sfarşitul şi pe tot 
cuprinsul procesului didactic. Strategiile de evaluare sunt definite de modul în care este conceput actul de 
evaluare în raport cu desfăşurarea procesului tehnologic. 

 Aceste trei tipuri definesc trei strategii de evaluare care “se disting prin modul de integrare în 
procesul didactic”. 

 I.T. Radu defineşte strategiile ca fiind “definite de modul în care este conceput actul de evaluare în 
raport cu desfăşurarea procesului pedagogic”. 

După modul în care se integreaza în desfăşurarea procesului didactic, identificăm trei ramuri 
principale ale evaluării: iniţială, formativă şi cumulativă. 

1. Evaluarea iniţială, activitate strategică, orientativă care se realizează la început de an şcolar. 
“Angajează operaţii de măsurare, apreciere, decizie la începutul activităţilor de instruire, în vederea 
cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimate în termeni de performanţă şi 
competenţe actuale sau potenţiale.” Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 

Diagnostică: - ilustrează măsura în care elevii stăpanesc cunoştinţele şi şansele pe care le au în cazul 
angajării lor într-un nou program. 

Prognostică: - permite anticiparea rezultatelor în cazul angajării într-un nou program. 
Evaluarea iniţială are o importanţă deosebită deoarece oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de 

învăţare al elevilor la începutul unei activiţaţi, de a şti, aproximativ, posibilitatea pe care o are fiecare elev 
de a se integra în noul program de instruire, dacă vor înţelege ce va fi predat. 

 2. Evaluarea sumativă/cumulativă: “modul de evaluare dinamică a rezultatelor şcolare realizate 
predominant, prin verificări funcţionale, pe parcursul programului, încheiată cu o evaluare globală de bilanţ 
la sfarşitul unor segmente de activitate, relativ mari”. 

Acest tip de evaluare oferă posibilitatea aprecierii modului în care au fost realizate obiectivele. Deci, 
evaluarea sumativă angajează operaţii de măsurare – apreciere – decizie, în timp sau la sfarşitul unei 
activităţi didactice, cu scopul conoaşterii nivelului de cunoştinţe a elevilor. Pe baza acestei evaluări, pe 
langă stabilirea gradului în care obiectivele eu fost atinse, se realizează şi clasificarea subiecţilor în cadrul 
grupului din care fac parte. 

Din punct de vedere practic, evaluarea sumativă se realizează printr-o serie de verificări parţiale, 
încheiate cu o evaluare de bilanţ. Astfel îndeplineşte două funcţii principale: de “verificare” a rezultatelor 
finale şi de “comunicare” în exterior a rezultatelor. De asemenea, se realizează şi o “certificare” a 
competenţelor formate. 

Exemple în ceea ce priveşte evaluarea sumativă pot fi tezele date la final de semestru, verificand o 
arie extinsă de cunoştinţe.  

3. Evaluarea formativă/continuă care “se desfăşoară pe tot parcursul unui itinerar pedagogic sau la 
sfarşitul unei unităţi de studiu, e frecventă şi îi permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat 
după apariţia lor şi înainte de declanşarea unui proces cumulativ”. 
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Evaluarea formativă se bazează pe funcţionarea retroactivă şi constituie informaţia de care elevul şi 
profesirul au nevoie pentru a afla dacă obiectivele prevăzute au fost atinse şi permit continuarea procesului 
spre obiective mai complexe. 

Utilizarea acestui tip de evaluare angajează operaţii de măsurare – apreciere – decizie pe tot parcursul 
unei activităţi de instruire. De asemenea, se stimulează participarea întregului colectiv al clasei prin 
proiectarea unor sarcini de învăţare diferenţiată. 

Avănd un caracter permanent, pe măsură ce procesul didactic se derulează, profesorul are în vedere 
ambele operaţii (comanda şi controlul) prin informaţiile pe care le culege despre efectele acţiunii sale, 
intervenind cu modificările şi ameliorările care sunt necesare. “Evaluarea se realizează din mers, frecvenţa 
verificărilor fiind mai mare, informaţiile acumulate sunt verificate imediat, prin intervenţiile promte ale 
profesorului”. 

Evaluarea formativă este o activitate laborioasă cu patru etape: 
a) măsurarea rezultatelor şi constatarea greşelilor; 
b) diagnosticarea procesului; 
c) identificarea unor procedee prin care pot fi remediate greşelile; 
d) măsurarea efectelor procedeelor utilizate. 
De asemenea, evaluarea formativă trebuie să îndeplinească trei condiţii: să fie continuă, analitică şi 

să se facă în raport cu obiectivele instruirii. Ea presupune o mai mare frecvenţă a verificărilor, deoarece se 
desfăşoară mai ales pe frecvenţe relativ mici de activitate. Caracterul de sondaj al evaluării este eliminat 
prin utilizarea acestui tip de evaluare deoarece ea îşi propune să-i verifice pe toţi elevii. 

Exemple ale evaluării formative sunt toate extemporalele date, indiferent dacă acestea sunt date din 
lecţia de zi sau dintr-un set de lecţii, un capitol (de exemplu din capitolul “Poezia modernistă”). 

4. Evaluarea predictivă este considerată de unii specialişti, o strategie psihopedagogică distinctă 
pentru că poate fi folosită atat la începutul anului, cat şi la mijlocul şi la sfarşitul lui, dar înaintea oricărei 
teme. Ea îşi propune evidenţierea unor priceperi, deprinderi şi aptitudini. Instrumentele specifice de lucru 
sunt testele care permit să se prevadă randamentul elevului într-un anumit domeniu. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, FILIMON MARCELA, 

 SCOALA GIMNAZIALA ,,V. PARVAN” BARLAD 
  

 
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 -Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe 
elevul/studentul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta 
atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă.  

 În concluzie putem menționa că în dependență de vârsta elevului platformele și instrumentele online 
sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățare-evaluare. Rolul cadrului didactic este de 
utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un 
anumit instrument sau o anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea 
conține elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie 
la crearea unei atmosfere emoționale pozitive de învățare cît și de evaluare. 
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 STRATEGII DE PREDARE-EVALUARE ONLINE 

 LA ELEVII CU CES 
 

 PROF. ITINERANT DE SPRIJIN: FILIP CORNELIA VIORICA 
 CSEI – SIMLEU SILVANIEI  

  
„Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu – pentru a afla ce ştiu. 

Spunând,vor învăţa. Spunând, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei, pentru noi, ceilalţi.” Judith Renyi  
  
Un învăţământ modern online, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica 
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.În organizarea unui învăţământ online centrat pe copil, 
profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează 
copilul pe drumul spre cunoaştere.Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea 
didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – 
participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. Metodele interactive de grup 
sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt 
instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea 
presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, 
crează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor 
directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor 
unui grup. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 
dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o 
mare flexibilitate în concepţii. În cadrul activităţii didactice am sesizat ceea ce înseamnă pentru elevi 
aplicarea metodelor activ-interactive. Acestea îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în 
colectiv,dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă,implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 
actului de instruire şi educare,îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc relaţii 
de colaborare şi comunicare între membrii unui grup.  

Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se poate 
încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse 
tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. În cadrul învăţării şcolare trebuie să se 
urmărească valorificarea plenară a potenţialului uman prin antrenarea pe toate planurile a forţelor energetice 
ale elevului, declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, cu acordarea treptată a unei libertăţi crescânde 
până la autoinstruire şi autoînvăţare.  

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, de 
dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se formează sub 
îndrumarea cadrelor didactice. În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale 
psihologiei contemporane, urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi 
potrivite scopului urmărit. 

Strategiile didactice urmăresc formarea şi stabilizarea relaţiilor optime între activitatea de predare a 
profesorului şi cea de învăţare a elevului, în strânsă legătură cu particularităţile psihologice de vârstă şi 
individuale ale elevilor, precum şi cu condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. Alegerea 
strategiilor didactice trebuie să ţină cont de dezvoltarea psihică a elevului, de faptul că adolescentul are 
gândirea predominant abstractă, logică, înţelege esenţa fenomenelor, este la vârsta redescoperirii teoriilor 
ştiinţifice prin efort propriu şi se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui scop. Ţinând cont de 
dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile individuale, profesorul, 
urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi foloseşte diferite strategii didactice, urmărind 
să asigure o învăţare independentă, creatoare care determină o eficienţă sporită procesului de asimilare a 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.  
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Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, profesorul 
foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se face ţinând 
cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective precum şi de 
mijloacele de învăţământ care-i sunt la dispoziţie. 

 Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interactiunea dintre minţile 
participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învaţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, cadrele 
didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este necesarǎ pentru a crea 
omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de învǎţare pune accent pe învǎţarea prin cercetare-
descoperire, pe învǎţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent pe echipamentul intelectual 
operatoriu, pe gândire şi imginaţie creatoare. 

 Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât si competiţia, ambele implicând un anumit grad de 
interacţiune. 

 În concluzie ,prin folosirea la oră a acestor metode interactive care stimuleaza elevul şi îl fac să 
descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă. 

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-participativ şi o 
reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. 

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea elevului, 
dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev.Acesta este 
elementul esenţial al învăţământului modern. 
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AVANTAJELE METODELOR DE PREDARE UTILIZATE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. FIROANDA MARIANA-DIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEŞ 

 
Metodele de predare aplicate în cadrul cursurilor on-line au un puternic impact asupra calității 

educației. Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul 
învățării depinde de comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le 
dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre avantajele 
cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație al Statelor Unite 
vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în cursurile tradiționale, 
cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât 
cei care primesc instrucțiuni față în față. (sursa) Alte studii de dată mai recentă vorbesc despre faptul că 
instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în 
raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că cel mai 
mare impact al învățării online e înregistrat la adolescenții de liceu. 

O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard au ajuns la concluzia că intercalarea conținutului 
multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp regulate, pot îmbunătăți 
implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus aproape la jumătate (42%) 
distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de aceștia. (sursa) 

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât în 
momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă lungă de timp 
(câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe copii. 
Dar nu este imposibil. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă 
din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și povești de succes 
din activitatea online a profesorilor. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de 
altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai 
există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit 
pentru învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru 
a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai 
îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Un alt aspect foarte important, pe care l-am surprins zilele acestea, vine din partea Ancăi Nedelcu, 
profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, care vede 
și dintr-un alt unghi procesul, respectiv: ”în aceste zile, nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor 
didactice în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și 
computer). Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre 
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și 
protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, 
care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize 
gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și siguranță.” 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: FIȘTEA FLORINA CAMELIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIȚA 
 
 Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. 

 Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial 
al elevilor? 

 Eram obișnuiți cu toții să vină copilul de la școală și să-l întrebăm: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar acesta 
scotea, mai timid sau mai încrezător, foaia cu evaluarea și astfel noi, părinții, deveneam o parte din acest 
proces de evaluare. Puteam să aducem laude, să încurajăm, să căutăm a înțelege și apoi să luăm măsurile 
potrivite. 

Brusc această obișnuință a dispărut - din cauza mutării în mediul online a educației și, implicit, a 
evaluării. 

 Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către 
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se 
simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți. 

 Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare 
online. 

 Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are nevoie de un computer desktop sau laptop 
ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 

 Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate automat, așa că elevului îi revine sarcina de 
a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 

 Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru părinte. Un test dat elevilor 
poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul poate fi ajutat să găsească 
un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi depunctat sau a fi nevoit să 
predea un test incomplet. 

 Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. Nu se mai utilizează coli de 
hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea un dosar virtual personal, 
care să includă toate evaluările primite. 

Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale? 
 Este o întrebare pe care mulți părinți și-au adresat-o. Dar, odată cu primele rezultate ale unei evaluări 

digitale, multe enigme au fost înlăturate. Astfel, părinții au constatat că rezultatele evaluării vin singure 
către ei, datorită sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul educațional. Se pot purta 
dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) 
pot fi urmărite și de către părinte. 

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, percepția 
părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu 
în acest proces. 

 Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficenței metodelor de predare/învățare, îar dacă ne 
referim la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 
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 Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activități de învățare. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficent situațiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 
cumulativă.  

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip da/nu, adevărat/fals sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

 În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare - care determină evoluția 
modernă și constructivă a școlii românești. 
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 EVALUAREA ONLINE-O PROVOCARE? 

 
 PROFESOR FLOREA CARMEN-LĂCRĂMIOARA 

 LICEUL TEHN. ,,ELIE RADU”, BUCUREȘTI 
  
Situația actuală globală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea tuturor 

activităților educative în mediul online. La început atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, dar a sosit 
momentul evaluării materiei parcurse. 

Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a procesului de învățământ, evaluarea face parte 
integrată dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă legătură cu celelalte activități prin care se 
realizează procesul de învățământ, cu predarea și învățarea. 

Metodele, tehnicile și instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării: 
obiectivele educaționale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui puzzle: pentru a-i 
înțelege sensul, trebuie să–i ordonăm părțile. 

În prezent cursurile se desfășoară exclusiv online, prin urmare predarea-învățarea-evaluarea se 
realizează în mediul virtual. O provocare pentru elevi, dar și pentru profesori, care s-au văzut nevoiți să-și 
perfecționeze abilitățile în domeniul informaticii. 

,,O școală în care profesorul nu învață și el este o absurditate”.(Constantin Noica)  
În rețeaua World Wide Web, tot ceea ce este accesibil, folosind un link, este considerat a fi o resursă. 

Aceste resurse pot fi numite și resurse digitale pentru că domeniul de acțiune este cel al mediului digital. 
A fost implementată aplicația G Suite for Education. Pentru activitatea sincron folosim Google Meet, 

iar pentru cea asincron se folosește Google Classroom. În procesul de evaluare această aplicație are o serie 
de avantaje: accesarea simplă de pe orice device, comunicarea eficientă, materialele propuse de profesor 
sunt salvate automat, elevului revenindu-i sarcina de a rezolva conținutul. 

Evaluarea digitală integrală poate fi privită și ca un avantaj, din perspectiva ecologică, deoarece nu 
se mai utilizează coli de scris, elevii având doar un dosar virtual personal care să includă toate evaluările 
primite. 

O metodă alternativă de evaluare folosită în mediul virtual este proiectul, care reprezintă o activitate 
amplă, ce permite o apreciere mai complexă și nuanțată a învățării. Este o formă motivantă pentru elevi, 
deși implică un volum de muncă sporit, inclusiv activitate individuală în afară clasei. 

Un alt instrument de evaluare complex, ce include experiență și rezultatele relevanță prin celelalte 
metode de evaluare online, este portofoliul ce urmărește progresul global înregistrat de elev, nu numai în 
ceea ce privește cunoștințele achiziționate pe o mai mare unitate de timp (semestru, an școlar, ciclu de 
învățământ), ci și atitudinile acestuia. 

Go Formative este un instrument digital în realizarea testelor pentru elevi (evaluare inițială, evaluare 
formativă și evaluare sumativă).Pentru a realiza un test de evaluare este necesar mai întâi să fie creat un 
cont de profesor pe www.goformative.com .Elevii pot accesa testul prin introducerea unui cod de acces 
transmis de către profesor. 

Socrative este un instrument digital util în realizarea testelor inițiale și a testelor de evaluare 
formativă, dar și în procesul de predare-învățare-evaluare, în activitățile didactice prin oferirea de feedback 
elevilor, profesorul având posibilitatea de a urmări progresul de învățare al elevilor 
(http:www.socrative.com). 

În concluzie,trebuie să ne adaptăm vremurilor în care ne aflăm, pentru a realiza o evaluare corectă și 
pentru ca elevii să beneficieze de un învățământ la standarde ridicate. 

  
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
1.Romita Iucu și Marin Manolescu, ,,Elemente de pedagogie”,Ediția a 2 a, București:Universitatea 

din București,Editura Credis,2006 
2.Curs de formare-CCD-București, Octombrie, 2020 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

LA DISCIPLINELE TEHNOLOGICE 
 

PROF. FLOREA ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită.  

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Iată câteva: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care oferite elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil a unor răspunsuri scurte 
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu). Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Instrumente de evaluare  
Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 

comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor 
de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. 
răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile 
online enumerate în literatura de specialitate includ: 

• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
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• teme colaborative; 
• dezbateri; 
• portofolii; 
• revizuiri; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, 

sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Se poate, dar după părerea mea probele scrise ies din 
discuție pentru instrumentele on-line.  

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu 
pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu 
– au învățat să facă? Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al 
conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi 
clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate 
(modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, 
uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Pe lângă recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la 
dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: 
SCORM. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/  
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 

1270

https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/
https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line


METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 PROF. FLOREA OANA GEORGETA 
 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN LUCACI BOCȘA 

 

 În procesul de învățământ programat sau electronic, evaluarea este o componentă esențială, alături 
de celelalte două componente ale activității didactice: predare și învățarea. 

 În cadrul instruirii asistate la calculator, evaluarea poate fi făcută urmând aceiași pași, folosind 
aceleași metode cunoscute și recomandate de către specialiștii în metododica predării, învățării și evaluării 
didactice. Orice metodă de evaluare pe care un professor va dori să o aleagă la clasă, va trebui făcută în așa 
fel încât să indice obiectiv și corect performanțele elevilor, punctele tari și punctele slabe ale procesului 
didactic. 

 În procesele didactice moderne, interactivitatea este prioritară. În ceea ce privește evaluarea, 
indiferent de metodele și de tehnicile utilizate, ea trebuie să fie continuă, corectă, completă și interactivă. 

 Metodele de evaluare în învățământul online sunt aceleași cu cele din învățământul clasic: probele 
orale, scrise și practice/ tradiționale și/sau moderne-alternative. 

 Evaluarea orală online va fi realizată prin intermediul comunicării video-audio, prin intermediul 
camerelor web de pe platformele educaționale agreate de unitatea de învățământ la care predă cadrul 
didactic. 

 Acest tip de evaluarea trebuie să țină cont de anumiți factori pentru a putea fi utilă, corectă și 
obiectivă: 

- Întrebările trebuie să fie diverse, formulate clar ; 
- Timpul între întrebare și răspuns să fie suficient ; 
- Profesorul trebuie să se adreseze cu tact, trebuie să știe să pună întrebări ajutătoare, trebuie să știe 

să încurajeze și să susțină permanent elevii. 
 
 Probele scrise online (testele, chestionarele) oferă profesorului mai multă obiectivitate în evaluarea 

cunoștințelor elevilor. Pentru a putea fi utilă, acest tip de evaluare trebuie să țină cont de următorii factori : 
- Subiectul să fie în concordanță cu tematica, cu programa ; 
- Sarcinile de lucru să fie redactate clar, concis, fără ambiguități ; 
- Întrebările trebuie să urmărească nu doar reproducerea informațiilor, ci și capacitatea de a opera 

cu acestea; 
- Etc. 
 Evaluarea practică online (referatele, portofoliile, proiectele, eseul, studiul de caz, interviul etc.) 

oferă informații foarte importante pentru profesor. Ele scot în evidență aptitudinile, talentele și/sau 
priceperile unor elevi care sunt emotivi sau care au trac în momentul în care sunt puși să răspundă. Pentru 
a putea fi evaluat corect în cadrul acestui tip de evaluare, elevul trebuie să fie informat din timp despre 
temă, despre baremul de notare, despre resursele pe care poate să le folosească etc. 

 Pentru ca evaluarea online să ofere o imagine cât mai clară a cunoștințelor și a competențelor elevilor, 
ar fi de preferat ca profesorul să îmbine metodele de evaluare moderne cu cele clasice.  

 Singurul avantaj la realizarea unei evaluări online ar fi acela că: acest tip de testare poate fi transmisă 
instantaneu și corectată în câteva minute pe baza baremului stabilit anterior de către profesor. Cu toate 
acestea, acest tip de evaluare online nu oferă un feedback suficient de clar pentru cadrul didactic.  

 Dezavantajele examinării asistate de calculator sunt multe: limitarea posibilităţilor de testare a 
abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costurile ridicate în faza iniţială; cunoştinţe 
suplimentare în zona de informatică etc.  

 Drept urmare, evaluarea online este recomandată doar pentru unele materii, la altele fiind necesară 
atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică.  

BIBLIOGRAFIE/SITOGRAFIE 
1. Nicu, Adriana, Teoria și metodologia evaluării, 2014,  
2. https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
3. https://www.didactic.ro/premium/evaluarea-formativa-online 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INVAȚAMINT PRIMAR FLORESCU CECILIA DANIELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.39 ,,NICOLAE TONITZA”CONSTANȚA 

 
 Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” (Genevieve Meyer) 
 „Nu există act educativ care să nu implice, direct sau indirect, evaluarea și/sau autoevaluarea celui 

care învață, a celui care organizează și conduce învățarea, a oamenilor și a comunităților sociale în slujba 
cărora funcționează instituția educativă”, spune Ioan Nicola în Evaluarea-componentă majoră a procesului 
de învățământ. 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate; 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis.  

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

 În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

 După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare: 

Conținut: cunoașterea conținutului; 
Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
 Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 

multe cicluri de examinare.  
 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-
determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima lecție pe care o 
primește studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cucoş, C., Teoria şi metodologia predării, Editura Polirom, Iaşi, 2010 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluării privind ameliorarea procesului didactic, Editura 

ArsAcademica, 2010 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Braşov, 2011 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR - FLORESCU IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA MOIECIU DE JOS, BRAȘOV 
 
 Trăim vremuri provocatoare în care a trebuit să descoperim lucruri noi, să ne descoperim pe noi ca 

dascăli, să ne formăm, să învățam. A trebuit să ne adaptăm mediului online cu tot ce presupune el. Pe lângă 
crearea și susținerea unor sesiuni de învățare pe diferite platforme educaționale, a fost necesar să proiectăm 
activități didactice pentru învățarea online, să căutam, să aplicăm și să realizăm resurse educaționale 
aplicabile online. De asemenea, a trebuit să realizăm și să aplicăm instrumente de evaluare a activității 
online pentru a valoriza rezultatele elevilor și pentru a le oferi feedback. 

 Evaluarea face parte din viață, este absolut necesară pentru existenţa umană. Evaluarea 
performanţelor dobândite la fiecare nivel al formǎrii elevilor trebuie sǎ constituie o sursǎ de informare 
menitǎ sǎ contribuie la prevederea rezultatelor ulterioare. Deci nu putem merge mai departe fără evaluare. 
Fie că evaluăm la clasă, fie că evaluăm online, folosim testele de evaluare, instrumente care măsoară 
performanțele atinse de elevi prin raportare la răspunsuri standard. De asemenea, nu trebuie să uităm de 
tipurile de evaluare. Se poate realiza online atât evaluarea inițială, cât și cea formativă și sumativă. Este 
adevărat că poate nu se folosesc toate tipurile de itemi, dar pot fi realizate toate tipurile de evaluare. Am 
realizat evaluare inițială folosind teste realizate pe Quizziz.  

Ca și metode de evaluare formativă pot fi folosite observarea sistematică a elevilor, fișe de lucru pe 
care elevii le primesc pe Classsroom. Am folosit, tot pentru evaluarea formativă, dar și pentru aprecierea 
unei activități, tehnica 3-2-1, prin care le-am cerut elevilor să scrie trei concepte din ceea ce au învățat, 
două idei despre care ar dori să învețe, o capacitate sau o abilitate pe care ei consideră că au dobândit-o în 
urma participării la o activitate didactică. Pe jambord, am folosit și probe de autoevaluare, dar și eseul de 
cinci minute, prin care le-am cerut elevilor să aprecieze desfășurarea activităților. Pe Mentimeter am creat 
prezentări interactive, la care am adăugat întrebări cu răspuns închis. De multe ori, când am intodus o temă 
nouă sau când am vrut să măsor, pe parcursul lectiei, cât de multe au înțeles elevii, am inclus o întrebare cu 
mai multe variante de răspuns dintre care doar una era corectă, iar rezultatele apăreau imediat pe ecran, iar 
în functie de acest feedback, corectam informatii care erau neclare pentru a regla procesul de învățare. 

 Evaluarea sumativă ar putea fi realizată online prin proiecte, dar și prin portofolii care sunt mijloace 
de a valoriza munca elevilor. Elevii pot construi pe Padlet, pe Mentimeter o serie de scheme, hărți mentale 
care pot constitui forme de evaluare pe care ei le-ar putea aduna într-un E-portofoliu. 

În cadrul orelor, am folosit și instrumente care tranformă învățarea în joacă, permițând verificarea 
modului în care elevii și-au însușit noile conținuturi, atât în perioada de fixare, dar și în cea de actualizare 
a cunoștințelor. Încercam să finalizez activitatea cu Kahoot, Quizizz sau Wordwall, instrumente atractive 
cu ajutorul cărora am realizat evaluări formative (https://wordwall.net/resource/2317732, 
https://quizizz.com/admin/quiz/5eadbb732b8eb2001bcaf476/adverbul-exersare, 
https://create.kahoot.it/v2/details/5b0cb227-d8e7-4bfa-a163-9c1de585c948). Am folosit atât teste create de mine, 
dar și teste create de alți colegi. Aceste aplicații sunt pe placul elevilor, oferindu-le șansa de a-și etala 
cununoștințele fără teama greșelilor. De asemenea, ele motivează elevii să obțină rezultate cât mai bune la 
fiecare sesiune de joc. 

 De asemenea, folosirea eficientă a instrumentelor digitale are scopul de a asigura participarea elevilor 
la educație, dar și rolul de a dezvolta creativitatea și gândirea critică a acestora. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
9. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007. 
10. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente de 

instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
11. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Română, Institutul de 

Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Bucureşti, 2010. 
12. Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Managementul proceselor de e-learning bazate pe tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, Workshop - Managementul proiectelor informatice, Bucureşti, oct. 2004. 
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WORDWALL – UN PARTENER IDEAL PENTRU EVALUAREA ONLINE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR FLORESCU LAURA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 

 
 Multitudinea de platforme și aplicații ce ne sunt oferite cu atâta generozitate de mediul virtual, pentru 

evaluarea elevilor în procesul instructiv-educativ, trebuie să reprezinte, în primul rând, un mod în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia utilizată, nealterându-i valenţele formative. 

 În acest moment, după parcurgerea a diferite stagii de instruire în acest vast domeniu, cu toţii am 
putut conştientiza, mai mult sau mai puţin, faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. Înlocuirea unei fişe tradiţionale, în format letric, cu un document electronic pe care 
să-l completeze elevii, le deschide acestora mai larg uşa autonomiei în învăţare. Permanent, însă, 
trebuie să avem în vedere ce dorim ca elevii să ne arate că știu/au învățat să facă, indiferent ce sau câte 
instrumente web utilizăm, complementar strategiilor clasice. 

 Am avut posibilitatea, tehnic şi logistic, să utilizez cu elevii mei de clasa a doua o serie de 
aplicaţii cu specific de evaluare, interfaţa fiecăreia şi modul de utilizare făcându-le extrem de plăcute 
de copii. În funcţie de noţiunile predate, am ales una sau alta dintre ele, pe aceea cu eficacitatea cea 
mai mare. La început, elevii mei au fost uşor temători că nu se vor descurca, apoi tot mai curioşi, iar în 
final, foarte bucuroşi la fiecare evaluare prin intermediul oricăreia dintre aplicaţii. La disciplina MEM, 
la multe dintre cerinţele testelor, aveau nevoie de clasica/nemuritoarea pereche „foaie şi creion” pentru 
a rezolva şi a selecta apoi, în aplicaţie, răspunsurile corecte. Deci, tradiţionalul şi modernul, fizicul şi 
online-ul au putut face o „echipă” excelentă pentru a asigura e evaluare de succes a noţiunilor dobândite 
de elevi. Fie că a fost Wordwall, Plickers ori Quizziz, copiii au fost fascinaţi şi am putut observa o 
intensificare a eforturilor de a „face corect”, de a „învăţa mai mult” etc., pentru a obţine astfel mai 
multe puncte, aceasta reprezentând, de fapt, un nivel de învăţare în progres constant. 

 Voi descrie, pe scurt, doar una dintre aplicaţiile ce i-a încântat mult pe copiii clasei mele, aşteptând 
cu nerăbdare utilizarea ei. 

 După crearea unui cont, accesând https://wordwall.net/ro şi urmând paşii solicitaţi, se deschide 
„lumea” Wordwall, un instrument web ce poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și 
imprimabile. Cele mai multe dintre șabloane sunt disponibile atât în versiunea interactivă, cât și 
imprimabilă. Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web (computer, tabletă, telefon 
sau tablă interactivă), putând fi redate individual de către elevi sau coordonate de profesor, elevii ajungând 
pe rând în fața clasei. Cele imprimabile pot fi listate direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot însoți 
activitățile interactive sau pe cele independente. 

 Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane: clasice familiare, cum ar fi Chestionarul și 
Cuvintele încrucișate, dar găsim, de asemenea, şi jocuri în stil arcade, precum Maze Chase și Airplane, existând 
şi instrumente de gestionare a clasei, cum ar fi Planul de locuri. Pentru a efectua o activitate nouă, am început 
prin selectarea șablonului, apoi am introdus conținutul. A fost foarte ușor, iar la final, am putut constata că am 
creat o activitate complet interactivă în doar câteva minute. 

 După ce am creat-o, am putut comuta la un alt șablon cu un singur clic, acest lucru ajutându-mă să 
economisesc timp și dovedindu-se excelent pentru diferențiere și consolidare. Dacă am găsit activități gata 
pregătite, dar care nu au corespuns pe deplin dorințelor mele, am putut să personalizez cu ușurință 
materialul pentru a se potrivi cu clasa și stilul meu de predare. 

 Orice activitate creată poate fi făcută publică, acest lucru permiţând partajarea link-ului paginii de 
activitate prin e-mail, pe rețelele sociale sau prin alte mijloace. De asemenea, activitățile pot fi păstrate şi 
doar în regim privat, ceea ce înseamnă că le poate accesa doar cel ce le-a creat. 

 Activitățile Wordwall pot fi plasate pe un alt site web, folosind un fragment de cod HTML. Acesta 
funcționează în același mod ca și funcția de încorporare video de pe YouTube sau Vimeo, oferindu-ne astfel 
o activitate care poate fi redată pe propriul site. Am plasat în Google Classroom sarcini de lucru ce i-au 
condus pe elevii mei în aplicaţia Wordwall, unde au rezolvat ceea ce le-am atribuit. Făcând click pe 
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Distribuie, am ales să distribui elevilor apăsând butonul Creează tema, iar prin încorporarea ca temă, am 
putut colecta rezultatele generate. Vizitând secțiunea Rezultatele mele din partea de sus a paginii, pot selecta 
activitatea pentru care vreau să văd rezultatele. Acestea sunt disponibile de îndată ce elevul a terminat 
activitatea. 

 Wordwall oferă şi opţiunea jocurilor multiplayer, un format în care toți elevii se alătură aceluiași joc 
simultan, fiecare de pe propriul dispozitiv, iar cadrul didactic având rolul de a controla fluxul de joc. Unele 
jocuri sunt competitive, de exemplu, Quiz, în cadrul căruia elevii să străduiesc să ofere răspunsul corect cât 
mai repede posibil. Altele, cum ar fi Brainstorm, facilitează discuții de colaborare. Ce este important de 
ştiut este faptul că, la utilizarea cu un cont gratuit, această opţiune nu poate fi accesată. 

 Pentru oricine doreşte un instrument de evaluare online eficient din punct de vedere didactic, dar şi 
amuzant pentru elevi, ca mod de utilizare, Wordwall este o alegere excelentă, fie cu un cont gratuit, ceva 
mai restrictiv, fie cu unul ce presupune abonament lunar (Standard sau Pro). Creativitatea fiecărui cadru 
didactic şi ceea ce oferă această platformă reprezintă „parteneriatul” perfect, ce asigură evaluarea unor 
noţiuni sub formă de joc, ale cărui valenţe formative sunt excelente, cu condiţia ca părinţii elevilor să fie 
doar spectatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURSE BIBLIOGRAFICE 
*** https://wordwall.net/ro 
*** https://www.youtube.com/watch?v=FwRfbepRnnA 
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EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR FLOROAE ADRIANA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Chiar dacă activitățile de predare-învățare se realizează online, cadrele didactice trebuie să știe în ce 

măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea se folosește evaluarea online. 
Instrumentele de evaluare online utilizate de cadrele didactice sunt și ele o parte necesară a învățării la 
distanță. Acestea pot fi formative (chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă) sau sumative 
(eseurile și testele finale date). Prin platformele și aplicațiile disponibile online, se deschide un univers larg 
pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Dar nu trebuie să pirdem din vedere modul în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. 

Iată câteva instrumente/aplicații /platforme ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 
În Google Classroom putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate 

temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev etc. 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte ușor al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 

a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite, pe 
mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test au răspuns corect sau nu. 
Putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, pe care elevul să le primească la terminarea testului.  

Baza pedagogică a aplicașiei Kahoot este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de 
teste. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, 
tabletă sau computer. Această aplicație ne permite crearea unui test, căutarea unor teste create anterior, 
vizualizarea rapoartelor, accesarea colecțiilor cu testele create sau salvate de la alți colegi. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Acestea pot fi foloosite în cazul predării sincrone sau asincrone. 
Jocurile/testele create se pot distribui elevilor. Este potrivită mai ales la învățământul primar. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc.  

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va uni toate exercițiile Hot Potatoes într-
o singură unitate. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker, ChatterKid, quik, Stop Motion etc.  

Cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, haideți să explorăm și 
încurajați și elevi să facă același lucru. În context online, implicarea actorilor implicați este absolut esențială 
iar aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune profundă și semnificativă. 

 

1277

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ȊNV. PRESCOLAR FODOR ADINA CLAUDIA, 

G. P. P. NR. 53 ORADEA, JUD. BIHOR 
 
 “Scopul exclusiv al scolii nu este să ȋndese cunoştinţe ȋn capetele copiilor ,ci mai degrabă să-i 

formeze pe aceştia ca oameni adevăraţi “. (Carl Gustav Jung) 
 
 Predarea /evaluarea la distanţă şi /sau on line se referă la activitatea care utilizează mijloace 

tehnologice şi digitale pentru a facilita educaţia şi ȋnvăţarea. 
Pentru ca ,copiii să aibe acces la educatie ,la cunoaştere ,si in această perioadă de pandemie ,ei trebuie 

să fie ghidaţi si indrumaţi de cadre didactice calificate ,interesate dar şi să deţină dispozitive tehnologice. 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

As putea enumera câteva : Google Classroom ,Google Jamboard ,Google Forms ,Adservio ,Kahoot, 
Wordwall,etc. 

 Noi in ȋnvăţământul preşcolar, referindu-mă la grădiniţa noastră utilizăm platforma Zoom ,aplicatia 
WhatsApp, facebook-ul ,pentru a avea in permanenţă o bună colaborare cu copiii dar si cu 
părinţii;Distribuim copiilor zilnic ,activităţile instructiv-educative sub formă de link-uri ,materiale 
educative, prezentări power –point ,cântece ,poezii ,poveşti ,diverse activităţi atractive pentru copii ,care să 
ii incânte si să ii determine să le realizeze ,chiar dacă sunt acasă. 

 Toate activităţile transmise trebuie să fie realizabile acasă ,iar evaluarea se realizează prin feed back 
urile primite ,prin filmarile ce le primim de la părinţi ,in care copilul ne recită singur poezia ,ne povesteste 
părţi din povestea expusă ,ne trimit fişele realizate acasă, imagini sau filme cu produsele finite obţinute cu 
mânuţele lor etc. 

 Ne vom reintoarce la evaluare si am să dau câteva exemple ,care au plăcut foarte mult copiilor ,iar 
eu mi-am atins obiectivele propuse ,toate realizabile on line : 

• Jocul de rol: 
Ce presupune ? 
Interpretarea activă si dinamică a unor personaje  
Avantaj :orice tip de subiect care permite crearea unor roluri şi /sau personaje! 
Ex: Azi vei fi un master chef si vei pregăti o salată de fructe delicioasă! 
• Creăm o mini –scenetă! 
4-5 elevi maxim  
Educatoarea :vocea narativă/regizorul scenetei  
Exemplu :”Cel mai frumos mărţişor “ 
 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi . De aceea, vă încurajăm 

să explorați și să permiteți si copiilor /elevilor să facă același lucru. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 Produsele copiilor /elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE – 

O PROVOCARE CONSTANTĂ PENTRU PROFESORI 
 

PROF. FRÂNCU MONICA – CECILIA 
L.T. ELECTROMUREȘ, TARGU MUREȘ 

 
Una din temele de reflecție ale profesorului este cum să asigură obiectivitatea evaluării și a notării 

elevului, astfel încât să asigure cadrul integru de realizare a acesteia. 
Fiind profesor de specialitate turism, am avantajul de a aplica instrumentul de evaluare proiectul. De 

aceea, vă propun mai jos, o structura de realizare a unui proiect de către elevi, la Modulul 4 Decontarea 
serviciilor turistice. 

 
STRUCTURA PROIECTULUI:  
FACTURAREA SERVICIILOR TURISTICE PRESTATE CLIENȚILOR 
Scenariu: un grup de 20 de persoane, care lucrează la firma X, participă la un stagiu de team 

building plătit de firma angajatoare. Cazarea se face la hotelul Z, din localitatea Y. 
Hotelul dispune/sau nu dispune de dotări specifice pentru derularea activităților de team building 

(jocuri de consolidare a echipei, activități outdoor ș.a) 
Veți descrie pe o pagină hotelul la care sunt cazați, după regulile cunoscute;  
Veți simula o cazare reală la un hotel real, astfel: 
- Număr nopți de cazare: 5; 
- Mic dejun inclus; 
- Număr persoane: 20; 
- Data check – in și Data check – out. 
ASTFEL, VEȚI OBȚINE UN COST AL CAZĂRII. 
!!! Dacă întămpinați greutăți, veți proceda în felul următor: veți alege un hotel real, o perioadă de 

cazare (5 nopți) și veți solicita tariful de cazare pentru o cameră twin (dublă, 2 persoane). 
Veți include în proiect PRINT SCREEN cu rezultatul căutării pe un site de specialitate (de exemplu 

www.booking.com) 
Veți stabili programul grupului, inclusiv progamul de masă și eventualele vizite la obiective 

turistice; 
În ceea ce privește activitățile de team – buiding se va puncta orice element de originalitate. 
Activitățile specifice de team building se vor realiza de către o persoană specializată/firmă 

specializată, care va fi plătită de firma angajatoare – veți stabili numărul de ore necesar pentru fiecare 
activitate și tariful/oră. 

Veți deschide FIȘA DE CONT A CLIENTULUI pentru o persoană; 
Veți calcula costul total al cazării și a serviciilor suplimentare și veți factura serviciile. 

Cerințe specifice: 

Materialul se va redacta în format Word/letric în caiet, conform explicațiilor primite la clasă. 
Redactarea în WORD se va realiza respectând următoarele indicații de redactare: 
- Existența unei pagini de gardă care să cuprindă informațiile de identificare; 
- Cerințe tehnice: Times New Roman/Cambria; 12, distanța între rânduri 1,5, aliniere Justify, 

numerotare pagini. 
 

TERMEN: ziua/luna/anul/ora. 
Modalitatea de transmitere: google classroom temă 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: ADINA IULIANA FRĂŢILĂ 

 GRĂDINIŢA CU PP NR 18, SIBIU 
 
 „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă! ( R. Ausubel, 1981) 

  
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse 
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei 
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. Evaluarea finală intervine la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Se 
realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a rezultatelor, pe perioade 
lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

Metode şi tehnici de evaluare: 1.Tradiţionale: probe orale și probe practice, probe scrise (fișe cu 
sarcini). 2. Alternative: observările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea; discuții 
individuale; afișarea lucrărilor; consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; lucrări 
practice; portofoliile cu lucrările copiilor; aprecierile verbale; autoevaluarea; jocurile didactice, de rol și 
serbările.  

Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare sunt următoarele:  
• Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce știe într-o varietate de contexte și situații, permit 

profesorului-evaluator să obțină puncte de reper și să adune informaţii asupra derulării activităţii copilului 
și implicit a sa; pe baza acestor informaţii, educatorul își fundamentează judecata de valoare într-o apreciere 
obiectivă a achizițiilor elevilor si a progreselor înregistrate. 

• Oferă educatorului o imagine la zi asupra performanțelor copilului, dar si o imagine exhaustivă 
asupra profilului general al cunoștințelor copiilor. 

• Asigură o realizare interactivă a actului de predare-învățare, adaptată nevoilor de individualizare 
a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte, valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea 
acestuia. 

• Exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor, asigurând o mai bună clarificare conceptuală 
și integrare în sistemul național a cunoștințelor asimilate, care astfel devin operaţionale. 
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 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

 Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  

Tipuri de portofolii:  
• portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
• portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
• portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activităţi pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare - diplome la diverse concursuri. În concluzie, portofoliul nu este 
numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  
 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
• Chiriac, Maria -„Evaluarea - ghid al activității din grădiniță”- studiu științific 
• Comenius, J., A. ( 1970) – „Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
• Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006. 
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ŞCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. FRATILA FLAVIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL VLAICU” ARAD 
 
Închiderea şcolilor din cauza pandemiei a adus, în sistemul de învățământ românesc, obligația de a se 

alinia vremurilor moderne, aflându-ne în era tehnologiei. Interacțiunea școlilor cu tehnologia era redusă, 
ne-a adus pe toţi deopotrivă, elevi, părinți și cadre didactice, în postura de a ne alinia urgent la un cu totul 
și cu totul alt sistem de predare.  

Platforme educaționale online pentru elevi fac posibilă școala de acasă. Lăsând la o parte viteza de 
reacție, lucru îndelung discutat de opinia publică, trecem la ceea ce a făcut concret Ministerul Educaţiei 
pentru predarea online, astfel a creat mai multe platforme educaţionale, venind în sprijinul cadrelor 
didactice în implementarea predării online, dar și a elevilor și părinților pentru continuarea școlii acasă.  

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea elevului de a 
rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Rezultatele evaluării la clasă au un rol important în 
selecţia şi trecerea elevilor de la un nivel educaţional la altul. În aceste condiţii, se impune cu necesitate 
standardizarea evaluării curente a elevilor, ceea ce se poate realiza cu uşurinţă utilizînd calculatorul, prin 
stabilirea de către cadrul didactic a unor sarcini concrete care să asigure pentru fiecare elev progresul şcolar.  

Pe măsura trecerii timpului, a creşterii performanţelor computerelor şi ale celorlalte instrumente TIC 
precum şi a accesibilizării economice a acestora, platformele de învăţare câştigă din ce în ce mai mult teren.  

Avantajele folosirii unei platforme de învăţare, indiferent, care ar fi aceasta, sunt multiple, astfel:  
• este permis ca profesorul să îşi creeze propriul curs, depăşind bariera manualelor alternative, în 

sensul de preluare din fiecare a temelor cu nivelul cel mai accesibil, la care mai poate adăuga, evident, 
contribuţii personale, explicații, sarcini cu diferite niveluri de complexitate; 

• poate provoca elevii să contribuie la realizarea unui astfel de curs cu materiale proprii sau preluate 
din diverse surse multimedia;  

• în fiecare platformă de învăţare găsim şi diferite metode de evaluare, în funcţie de tipul acestora.  
• se poate promova autoevaluarea şi interevaluarea, metode, cu ponderi mai mici în lecţiile clasice; 
• din lucrările profesorilor şi elevilor se pot crea biblioteci virtuale, care să poată fi accesate de toţi 

cei care sunt utilizatori ai platformei;  
• crearea unei astfel de biblioteci nu este simplă însă, perseverând, în timp se vor stoca din ce în ce 

mai multe materiale; 
• activităţile didactice în care este inclus calculatorul și mijloacele multimedia duc la creşterea 

motivaţiei elevilor la studierea disciplinelor școlare; 
• oferă sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare/ învăţare/evaluare, în abordarea 

unor teme la diferite materii; 
•  încurajează gândirea creativă şi critică; 
• dezvoltă abilităţile elevilor pentru prezentarea informaţiei; 
• dezvoltă îndemânări de procesare complexă a informaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. http://edu.glogster.com/  
2. https://kahoot.com/  
3. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/  
4. https://www.mykoolio.com/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. FRÎNTU VASILICA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN, RÂMNICU VÂLCEA 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 

obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi 
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

Kahoot! este o platformă gratuită cu ajutorul careia se pot crea teste interactive. 
 A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ 

din întreaga lume. 
Creează un joc distractiv în câteva minute; il numim "kahoote". Poţi face o serie de întrebări, formatul 

şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame 
întrebărilor tale pentru a face testul cât mai plăcut. 

Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor de pe 
propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni 
lecţia. Jocul creaza un "moment-foc de tabără", încurajând jucătorii să interacţioneze.Pe lângă puterea de a 
creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt în aceeaşi 
cameră sau în părţi diferite ale lumii. După un joc, încurajează jucătorii să creeze şi să distribuie propriile 
lor kahoot-uri pentru a aprofunda înţelegerea, stăpânirea şi scopul, precum şi pentru a se angaja în discuţii 
peer-led .  

Testmoz este un generator de teste, ușor de utilizat. Acest instrument poate fi folosit în mod gratuit, 
dar pentru a accesa unele facilități utilizatorul trebuie să plătească 20$ pe an. 

Pentru ceea ce dorește un profesor să realizeze, varianta gratuită a lui Testmoz este suficientă. Nu 
necesită crearea unui cont, nici de către profesor, nici de către elev. 

Există patru tipuri de întrebări care pot fi folosite în cadrul testelor. Cu ajutorul lui Testmoz se 
generează rapoarte asupra rezultatelor obținute la test. 
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Pentru realizarea de teste online cu ajutorul acestui instrument accesăm adresa de Internet 
https://testmoz.com/. 

În momentul în care accesează această pagină, utilizatorul are la dispoziție două butoane: butonul 
Make a test și butonul View a demo. Primul buton permite realizarea unui test, iar al doilea buton permite 
rezolvarea unui test deja realizat cu Testmoz, test aflat la adresa https://testmozusercontent.com/1/student. 

Socrative este o platformă foarte utilă, care poate înlocui testele clasice de pe suport de hârtie și care 
oferă profesorilor posibilitatea de a trimite teme cu termen de predare precis, iar prin răspunsurile primite 
de la elevi, acesta poate stabili cea mai potrivită abordare pentru a eficientiza învățarea. Trebuie creat un 
cont pentru profesor și conturi pentru elevi. 

ProProfs http://www.proprofs.com/quiz-school/ Este un instrument pentru generare de teste online 
cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de teste 
şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin e-mail sau 
înglobate în bloguri sau pagini web. Pentru accesarea programului este suficient să accesați platforma la 
adresa menționată. Alegeți din meniu opțiunea Quiz Maker. Pentru început creați un test gratuit, dând click 
pe Tray it free. Incepeți crearea testului cu un click pe Create a Quiz. Din fereastra deschisă alegeți Create 
a New quiz cu un click pe Continue. Fie vă logați prin crearea unui cont, fie intrați cu un cont de Facebook. 
Apoi va apărea fereastra ce permite crearea testului. Acesta poate fi format din itemi diferiți sau itemi de 
același fel. Tastați titlul în rubrica Quiz Title și descrieți testul astfel încât elevul să înțeleagă din ce parte a 
materiei este testat. Selectați categoria Education and Exams și adăugați întrebări de forma dorită. 

Formularele Google se numără printre cele mai versatile instrumente ale internetului. Google a 
adăugat mai multe funcții în Formulare în timp, apoi a transformat-o în ultima sa aplicație independentă la 
începutul anului 2016. Formularul Google este acum un instrument complet pentru formulare, care se 
eliberează de contul dvs. Google. Pentru a crea un formular nou se alege submeniul Form, pentru care 
trebuie să se indice Titlul şi Tema (Choose title and theme); prin temă se înţelege un model/template 
(background). 
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EVALUAREA ONLINE LA CLASA PREGATITOARE 

 
FARAON ALINA 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativa.Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online, in special la clasele mici este reprezentată 
de testele tip chestionar. Acestea pot presupune selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns 
din mai multe posibile, asociere de imagini, texte. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Google Forms este una din aplicatiile care permite conceperea unor formulare ce pot fi utilizate 
pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea 
teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material 
de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 
răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat 
dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să 
construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la 
elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul 
să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN  

INVǍTǍMANTUL ONLINE ONLINE 

 

FARCAS MIHAELA 
 

Poate mai mult ca niciodatǎ, noi, cadrele didactice, ne-am dat seama de importanţa tehnologiei în 

viaţa noastrǎ. Dacǎ pânǎ nu demult am luptat împotriva internetului, a „monitorului”, dintr-o datǎ, ne-am 

vǎzut aruncaţi în extremǎ... Dar, chiar dacǎ pentru majoritatea nu a fost uşor deloc, ne-am adaptat, am 

învǎţat şi am aplicat. Am realizat cǎ predarea-evaluarea on-line are o mulţime de oportunitǎţi. Dacǎ la clasǎ 

suntem limitaţi fizic, la tablǎ, cretǎ şi hârtie, în mediul virtual „ne putem juca”; iar aceastǎ joacǎ le place 

enorm copiilor. Astfel, facem ceea ce ne-am dorit dintotdeauna: învǎţǎm prin joacǎ. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Profesorii care caută 

modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri 

aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 

feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 

profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 

pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 

permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 

la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 

greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 

să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 

terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 

itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

Din experienţa (foarte puţinǎ, din pǎcate) predǎrii şi evaluǎrii online, experienţǎ dobânditǎ la clasa 

aIV-a (vârstǎ la care elevii se descurcǎ deja singuri în online), pot sǎ spun cǎ se poate evalua foarte bine 
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online. De exemplu, am folosit Kahootul pentru un test din domnitori la ora de istorie, feedbackul fiind 

rapid, pe loc, în momentul rezolvǎrii; la fel, la evaluarea pǎrţilor de vorbire am utilizat un joculeţ în 

Wordwall, iar la geografie un puzzle online. Avem la îndemânǎ o multitudine de ustensile...Trebuie doar 

sǎ alegem şi sǎ adaptǎm dupǎ clasa/clasele noastre.  

Noi, cadrele didactice, trebuie sǎ conştientizǎm cǎ putem încǎ face lucruri foarte interesante şi sǎ nu 

ne „cramponǎm” într-un monitor...Acesta poate fi de multe ori o „ieşire”, o „evadare” dar, în acelaşi timp 

şi o apropiere faţǎ de elevii noştri. Puşi în faţa unei astfel de situaţii, mulţi dintre ei au prins mai mult curaj 

şi au fǎcut/ prezentat proiecte foarte interesante, prezentǎri pe care poate la clasǎ nu reuşeau sǎ le facǎ. Din 

activitǎţile noastre: 
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METODE MODERNE DE EVALUARE UTILIZATE IN ACTIVITATILE DIN 

GRADINITA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR FARCAS VERONICA CORNELIA 
SCOALA GIMN. “ION CREANGA”, BACAU- GRADINITA “LIZUCA”, 

BACAU 
 
I. INTRODUCERE 
 Prescolaritatea este prima perioada in care copilul isi manifesta si isi dezvolta aptitudini. Domeniile 

muzicii, ale desenului, ale picturii, colajului, pirogravurii, modelajului, lecturii dupa imagini, jocurile de 
rol si de creatie sunt abordate cu dezinvoltura, placerea deosebita oferindu-i ocazii de a trai satisfactia. 
Imaginatia interactioneaza cu memoria, cu gandirea, cu limbajul. Ea este proprie numai omului, prin 
intermediul ei sfera cunoasterii umane se largeste mult si se poate realiza unitatea intre trecut, prezent si 
viitor. Dezvoltarea imaginatiei depinde foarte mult si in mare masura de nivelul limbajului. La prescolar 
are loc o adevarata explozie a imaginatiei.  

 Jocul si invatarea ofera copilului numeroase ocazii de a-si combina si recombina reprezentarile de 
care dispune. In timpul jocului nu exista oameni mai seriosi decat copiii mici: jucandu-se ei nu numai ca 
rad, dar traiesc si emotii profunde, se bucura ori sufera. Copilul imagineaza si creeaza multe lucruri: 
ascultand povesti, basme, povestiri el reconstruieste mintal momentele naratiunii, amplifica sau diminueaza 
structurile initiale, multiplica sau omite numarul de elemente structurale. Acum se dezvolta capacitatea 
copilului de a integra psihicul in real. 

 Convorbirile, povestirile, repovestirile, memorizarile, jocurile didactice contribuie la combinarea de 
imagini si idei, la starnirea interesului pentru nou, la largirea orizontului de cunoastere, la valorificarea 
tuturor disponibilitatilor angajate in dezvoltarea capacitatii de a vorbi. Imaginatia reproductiva si imaginatia 
creatoare sunt forme active si voluntare de prelucrare a unui material cognitiv divers: imagini, idei, 
capacitati de figurare etc. Imaginatia coloreaza exprimarea, contribuie la stimularea spiritului de creatie, la 
dezvoltarea memoriei vizuale, la formarea unor deprinderi de vorbire expresiva, la descrierea si 
interpretarea nuantata si originala a continutului unor povesti ascultate anterior, imagini din tablouri, 
diafilme, diapozitive, desene, fotografii. 

 Problema creativitatii individuale si colective este de natura sa fie mai atent studiata si cercetata. 
Copiii se imita unii pe altii, copiaza desenul vecinului, apar creatii originale, povesti noi dupa consultarea 
colegilor de grupa. Exista si metode specifice de stimulare a creativitatii de grup: Brainstorming, Gordon, 
Sinectica; dar mai greu accesibile varstei prescolare. Desenele colective, machetele, colajele, serbarile si 
spectacolele grupei, pot amplifica potentele creatoare ale indivizilor si colectivului in ansamblu. 

II. METODE MODERNE DE EVALUARE 
1. Tehnica ciorchinelui 
 Este o tehnica de predare – invatare care incurajeaza pe copii sa gandeasca liber si deschis, este o 

metoda brainstorming neliniara care stimuleaza gasirea conexiunilor dintre idei. ,,Ciorchinele” consta in 
utilizarea unei modalitati grafice de organizare a brainstorming-ului pentru a ilustra relatiile, conexiunile 
dintre idei, o modalitate de a construi asociatii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

Tehnica realizarii unui ciorchine presupune parcurgerea catorva pasi: 
• se alege cuvantul sau tema nucleu; 
• copiii aleg sintagme in legatura cu tema propusa in discutie; 
• se leaga aceste sintagme sau cuvinte de tema propusa; 
• se scriu idei in legatura cu aceste cuvinte pana la expirarea timpului alocat; 
 ,,Ciorchinele” ca metoda se poate folosi atat in evocare cat si in reflexie, fiind o tehnica flexibila care 

se poate utiliza atat individual cat si in grup. Cand se aplica individual, tema pusa in discutie trebuie sa fie 
familiara elevilor care nu mai pot culege informatii si afla idei de la colegi. Folosita in grup, aceasta tehnica, 
da posibilitatea fiecarui copil sa ia cunostinta de ideile altora, de legaturile si asociatiile dintre acestea. 
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2. Turul galeriei 
Este o metoda de invatare prin colaborare care incurajeaza exprimarea propriilor idei si opinii dar si 

a parerilor cu privire la solutiile de rezolvare a unei probleme sau efectuare a unor sarcini de catre colegii 
lor, membrii ai celorlalte grupuri. Si aceasta metoda presupune urmatoarele etape: 

• copiii in grupuri de 3-4 indeplinesc o sarcina de invatare care poate avea mai multe perspective de 
abordare; 

• produsele activitatii pot fi exprimate intr-o schema, un poster care sa reprezinte un inventar de 
probleme, idei judecati de valoare, solutii imagini; 

• posterele se depun pe peretii salii de grupa ca intr-o expozitie; 
• fiecare din membrii grupurilor, la semnalul cadrului didactic, va examina ,,productiile colegilor”, 

iar observatiile vor fi trecute direct pe peretii galeriei sau chiar pe desene prin diferite simboluri dinainte 
stabilite; 

• dupa ,,turul galeriei” fiecare grup va face o analizam comparativa a propriei munci, discutandu-se 
observatiile si comentariile notate de colegi pe propriul lor poster; 

Se va pune in discutie produsele activitatii, nu realizatorii lor si se va incuraja productivitatea ideilor 
de grup si individuale. 

Evaluarea va avea loc avand puse la dispozitie anumite criterii. Punctele de vedere diferite, 
divergentele, antagonismul parerilor chiar, neinsemnand si netrebuind sa fie un impediment in apreciere. 

Alte metode moderne cum ar fii: metoda SINELG, metoda mozaic, cvintetul, cubul, linia valorilor, 
metoda acvariului, starbursting, metoda piramidei; sunt mai greu utilizabile in gradinita de copii.
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EVALUAREA ONLINE 

 
INV. FEDELEȘ IOANA 

LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, BORCA-NEAMT 
 
 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare.Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată 
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a 
face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

 Dintre acestea voi enumera câteva pe care le-am folosit la clasă: 
*Google Classroom: se poate discuta cu elevii folosind Google Meet video; pot fi corectate temele și 

poate fi oferit feedback elevilor. 
*Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Elevii pot primi 
atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe 
mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care 
elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

*Kahoot: datorită acestei aplicații elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
*Wordwall:– mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 “Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere.” 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
*Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

*Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 
978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-
procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. IONELA FEDMAȘU 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37 BRĂILA 
 
Nivelul I- Grupa mijlocie 
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului: „De la Toamnă adunate…” 
Tema săptămânală: „Culorile toamnei în natură și în casa mea” 
Tema zilei: „Frunze arămii în grădini și pe câmpii” 
Forma de realizare: Activitate didactică online 
Domeniul/Domeniile experiențiale: Domeniul Științe  
Tipul de activitate: mixtă 
Categorii/ Tipuri de activități: ADP + ALA 1 +ADE (DȘ) 
Mijloc de realizare: întâlnire online, vizionare material online, activitate practică, rezolvare 

chestionar 
Comportamente vizate: 
1.Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum. 
2. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 
3.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative. 
Obiective operaționale: 
1. Să formeze grupe cu frunze după criteriile formă și culoare. 
2. Să descopere în mediul apropiat obiecte care pot avea aceeași formă și culoare 
3. Să traseze conturul frunzelor alese pe coala de lucru, pe care apoi o acoperă un strat de acuarelă.  
4. Să experimenteze obținerea unei noi culori prin amestecul a două culori.  
Sarcini didactice: 
APD- Întâlnirea de dimineață pe ZOOM 
Sarcina de lucru: Copiii vor răspunde salutului educatoarei, vor participa la stabilirea 

caracteristicilor zilei, vor descrie frunzele pe care le-au adunat cu o zi înainte. Vor identifica alte obiecte 
care pot avea aceeași culoare sau aproximativ aceeași formă. 

ALA 1 
Artă: „Colaj din frunzele toamnei” 
Sarcină de lucru: preșcolarii vor viziona materialul online demonstrativ, vor respecta indicațiile și 

vor obține prin desenare cu creion cerat și pictură pe suprafața dată un colaj cu frunze de toamnă. 
 Știință: „Ce culoare am obținut?”  
Sarcina de lucru: preșcolarii vor folosi seringa sau pipeta cu colorant alimentar sau apă în care s-a 

dizolvat pastă acuarelă, pentru a umezi dischete demacheante observând astfel fuzionarea culorilor și 
cuorile nou obținute. Dischetele albe pot fi lipite sub forma unei coroane de copac.  

ADE  
Domeniul Științe – „Frunze colorate la căsuța lor așezate” 
Sarcina de lucru: preșcolarii vor sorta frunze având în vedere concomitent respectarea a celor două 

criterii, cel al culorii și al formei. Ei vor forma mulțimi de frunze cu aceeași forma și culoare.  
Strategii didactice: 
Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, lucrul individual 
Resurse online: https://www.ourboox.com/books/colaj-din-frunzele-tomnei/ 
https://www.ourboox.com/books/ce-culoare-am-obtinut/ 
Resurse materiale: frunze de diferite forme și culori, coală de desen, creion alb cerat, acuarele, 

colorant alimentar, dischete demacheante, seringă sau pipetă. 
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BIBLIOGRAFIE: 
1.Curriculum pentru educație timpurie (2019) 
2. Scrisoare metodică 2020_MEC 
3. Ghid pentru preșcolari https://educatiacontinua.edu.ro/source/ghiduri/Ghid%20pentru%20prescolari.pdf 
4. Repere metodologice înv. preșcolar https://www.edums.ro/2020-

2021/Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar.pdf 
 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
Întâlnirea are loc pe platforma ZOOM. Copiii se conectează ajutați de adult, care va fi prezent pe 

toată durata întâlnirii. Salutul va fi reprezentat de o mișcare realizată de fiecare (fluturând palmele sau 
desfăcând brațele și strângerea loc ca într-o îmbrățișare imaginară). Pe parcursul salutului voi rosti numele 
copiilor prezenți, voi partaja ecranul astfel încât sa fie vizibil panoul cu fotografiile preșcolarilor. Voi colora 
fundalul fotografiilor copiilor absenți într-o culoare distinctivă. Pentru stabilirea caracteristicilor vremii din 
această zi voi solicita copiilor să privească afară și voi da posibilitatea ca timp de 2 minute fiecare copil să 
deseneze un simbol reprezentativ pentru Calendarul naturii. 2…3 copii vor fi invitați să își prezinte desenul 
și să fie meteorologi de serviciu.  

Noutatea zilei va fi reprezentată de prezentarea coșului cu frunze adunate cu o zi în urmă. Voi descrie 
câte o frunză din coș insistând asupra formei și mărimii. Voi forma în fața copiilor mulțimi cu frunze de 
aceeași formă și culoare. Îi voi invita și pe ei să lucreze cu frunzele pe care deja le au adunate. Copiii vor 
lucra timp de 3-4 minute și apoi unii dintre ei vor răspunde la întrebări referitoare la culoarea frunzelor 
toamna, la cauza pentru care ele au căzut pe pământ, la locul de unde le-au adunat.  

Voi propune apoi vizionarea a două materiale online educative în care vor descoperi culorile toamnei 
realizând un colaj cu frunze și un tablou cu un amestec de culori. 

Cu ajutorul părinților, după încheierea întâlnirii pe platformă, copiii vor continua să sorteze frunze 
după criteriile formă și culoare, vor realiza colajul din frunze, vor amesteca culori pentru a observa 
obținerea altei culori. 

Obținerea performanței se va realiza prin rezolvarea unui chestionar (este indicat ca părintele să 
intervină doar pentru citirea sarcinilor și bifarea răspunsurilor alese de preșcolar).  

După finalizarea sarcinilor, părinţii ȋmpreună cu copiii vor posta pe grup produsele finale ( fotografii 
și filmulețe) ȋn vederea evaluării şi aprecierii acestora. 

Toţi preşcolarii vor fi felicitaţi pentru participarea la activitatea online şi încurajaţi să revină la 
următoarele teme interactive. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

SECVENȚE/ 
EVENIMEN
TE 
DIDACTICE 
 

CONŢINUT
UL 
ŞTIINŢIFIC 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ  
EVALUA
RE 

METODE 
ŞI 
PROCED
EE 

MIJLOACE ȘI RESURSE MATERIALE FORMA DE 
ORGANIZA
RE 

 

1.Captarea 
atenţiei și 
anunțarea 
temei 

Se va realiza 
prin 
prezentarea 
coșului cu 
frunze 

Conversaţia
, 
Explicaţia, 
Mesajul 
scris 

Frunze de diferite forme și culori Individual; 
Frontal pe 
platform 
Zoom 

 

2.Dirijarea 
învăţării  

 Voi aduce 
câteva 
explicații 
referitoare la 
conținutul 
filmelor ce vor 
fi vizionate și 
la modalitatea 
de rezolvare a 
sarcinilor 
propuse.  
Preșcolarii vor 
lucra 
individual 
pentru 
obținerea 
colajului din 
frunze și 
pentru 
obținerea altor 
culori din 
culori primare 
prin umezirea 
dischetelor cu 
lichid colorat. 

 
Conversația 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ourboox.com/books/colaj-din-frunzele-
tomnei/ 
 
 
https://www.ourboox.com/books/ce-culoare-am-
obtinut/ 
 

Individual; 
Frontal pe 
platform 
Zoom. 

-Probă orală 
 
 
 
 
-Probă 
practică 

3. Obținerea 
performanței/ 
Evaluarea 
activității 

Rezolvarea 
chestionarului 
cu ajutorul 
tehnic al 
adultului  

Lucrul 
individual. 

https://docs.google.com/forms/d/1MKxWvU1sTOshq
j3qSzX-hmwF36H_XcbzGrBu5ZzFM6k/edit 
 

Individual  Aprecieri 
verbale 
Aprecieri 
asupra 
modului de 
rezolvare a 
chestionarul
ui 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, FERĂSTRĂOARU PETRUTA 

 
Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ reprezentând o acțiune de măsurare, 

apreciere și adoptare a deciziilor ce vizează rezultatele învățării. 
Steliana Toma (apud Jinga&Istrate, 2001, p.385) definește evaluarea ca fiind un proces de măsurare 

și apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educație și învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței 
resurselor, condițiilor și strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea 
luării unor decizii de îmbunătățire și perfecționare. 

Un alt autor, Ioan Jinga (Jinga&Istrate, 2001, p.386) definește evaluarea ca fiind un proces complex 
de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiective planificate (evaluarea calității), cu 
resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

În funcție de momentul aplicării probelor de evaluare se disting trei tipuri de evaluare: evaluarea 
inițială, evaluarea formativă sau continuă și evaluarea sumativă. 

a) Evaluarea inițială, sau predictivă se practică la începutul unui ciclu de școlaritate, al unei clase 
sau la începutul studierii unui capitol, în scopul de a stabili obiectivele de instruire, limitele de timp și 
spațiu, conținuturile instruirii și strategiile de utilizat. 

b) Evaluarea formativă se face continuu, fiecare lecție având un astfel de moment, pentru ca 
profesorul să aibă permanent informații despre nivelul la care s-a însușit un segment al materiei de predat-
învățat. 

c) Evaluarea sumativă este periodică și cumulativă. Ea se practică după parcurgerea unei unități mai 
mari de conținut, stabilind performanțele finale. 

 Noțiunile despre predare /învățare /evaluare au rămas aceleași, însa noul context epidemiologic pe 
care îl traversăm a venit cu schimbarea modului de predare/ învățare / evaluare.  

 Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare, cu care erau obișnuiți și 
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Evaluarea, în sistem online este foarte dificilă de realizat, însă ea nu este imposibilă. Profesorii trebuie 
să își îndrume elevii către cele mai bune metode, tehnici și procedee. 

Metode de evaluare 
 Metoda de evaluare orală 
 Metoda deevaluare scrisă 
 Metoda de evaluare practică 
 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Forme de evaluare online: 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 teste online 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Jinga,I. &Istrat, E. (2001).Manual de Pedagogie, București: ALL 
2. Manolescu, M (2010). Teoria și metodologia evaluării. București: Universitară 
3. Iepure, C., Curcubătă, R., Vaida, B. (2020). Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă 
4. https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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CUM PUTEM EVALUA ON LINE? 

 
 P. I. P. FERLOVICI GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,M. C. EPUREANU”, BARLAD 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. De asemenea, 
se pot folosi urmatoarele programe: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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FORMAREA COMPETENȚELOR CHEIE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
FILIMON ANDREEA-GABRIELA 

STUDENTĂ: FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE 
EDUCAȚIEI, ANUL I 

SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE 
 
Educația a devenit un subiect complex, având drept reper școala și focusarea ei nu doar pe absolvenți 

bine informați, ci și pe formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale și psihologice ale 
vieții. Trăim într-un secol al schimbării, al vitezei, iar în ceea ce privesc orele online, evaluarea 
competențelor elevilor este din ce în ce mai dificilă. De obicei, evaluările se realizau într-un climat deschis, 
stabil, comunicarea reprezentând esența unei educații de succes. Relația profesor-elev a fost privită ca bază 
pentru a hrăni personalitatea școlarului.  

Ce se întâmplă cu evaluarea în cadrul disciplinei de dezvoltare personală? Ne întrebăm frecvent 
de ce bullying-ul devine tematica breaking news-ului și de ce nu sunt pregătiți elevii pentru eșec. În mediul 
online, totul devine confuz, iar metodele și tehnicile de evaluare și verificare sunt din ce în ce mai restrânse. 

 De ce este importantă evaluare? Evaluarea stabilește demersurile cunoașterii, înțelegerii lecțiilor 
predate, oferind siguranța unei stocări a informației într-un mod logic. Trebuie lucrat într-un mod continuu 
pentru a menține motivația în rândul elevilor.  

Dezbaterile sunt surse excelente pentru evaluare, dezvoltându-se gândirea critică, creativă, totodată 
menținându-se coeziunea și solidaritatea grupului de elevi. Evaluările care dau randament în mediul online 
sunt cele care presupun crearea unor prezentări PowerPoint, pe echipe, cu diferite tematici:  

• bullying 
• educație 
• gestionarea emoțiiolor/ conflictelor  
• scrierea interviurilor 
Crearea unor ateliere de lucru este o metodă ce poate capta atenția elevilor, focusându-ne astfel pe 

următoarele competențele cheie: adaptabilitate și flexibilitate. Așadar, atelierele de lucru se pot baza pe:  
 consiliere și orientare în carieră 
 ateliere de lectură și scriere 
 dezvoltare a gândirii critice și creative 
 dezvoltare a competențelor socio-emoționale 
Aici am realizat un proiect cu tematica „Antibullying”, unde am rugat elevii să creeze personaje / 

„prieteni din hârtie”. Le-au oferit un nume și o vârstă, imaginându-și că ar fi amicii lor din copilărie. Pentru 
a înțelege urmările bullying-ului, le-am spus tinerilor să-și jignească persoanele. În urma acestora, decupam 
fâșii din „prietenii din hârtie”. Ultima provocare adresată elevilor a fost să-și ceară scuze și să lipească 
părțile decupate din personaje. O astfel de activitate nu ar putea fi realizată și în mediul online?  

 
Putem utiliza Google Jamboard pentru a face orele cât mai atractive și pentru a realiza evaluarea. 

Elevii pot crea note, pot stabili definiții și repere ineteresante despre un anumit subiect. Totodată, se pot 
realiza chestionare (teste grilă) în Google Drive. Pentru testele grilă trebuie să avem în vedere organizarea 
întrebărilor pe categorii, evidența punctajelor și limitarea timpului.  

 

1296



 
În concluzie, mediul online este considerat rețeta unui eșec școlar, iar evaluarea pare un demers dificil 

de atins. Însă, platformele prezentate mai sus, atelierele și dezbaterile pot conduce la formarea unei educații 
de succes.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE BACOVIA, BACAU 

EDUCATOR – FILIMON RUXANDRA – OANA 
 
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
 Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 

din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
prescolar/primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: FILIP ADELA - CRISTINA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  
LICEUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, CONSTANȚA 

 
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă). Reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie.  

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau Microsoft Teams, în care evaluatul să poată 
expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Dintre platformele cel mai des utilizate în predarea – evaluarea online, amintesc: 
• Google Classroom - este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să posteze 
diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea 
Google Classroom este nevoie de conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. 

• Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale online pentru elevi recomandată de MEN. Platforma 
poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă, asemănătoare cu cea a Facebook şi le oferă profesorilor 
posibilitatea de a transmite teme şi de a le reaminti de evenimente esenţiale precum predarea temelor sau apropierea 
unor teste. De asemenea, elevii pot posta, la rândul lor, materiale sau pot discuta pe marginea temelor de la clasă. 

• În cadrul secțiunii Învățare și evaluare online din cadrul platformei Digitaliada, profesorii pot crea teste, 
pot evalua online competențele elevilor, în clasă sau prin teme pentru acasă. Elevii pot parcurge materia, primesc 
teste și le rezolvă, chiar și de acasă atunci când lipsesc de la școală. Totodată, platforma facilitează comunicarea între 
directori, profesori, elevi și părinți, iar părinții primesc programarea testelor, temele și rezultatele obținute de elevi. 

De exemplu, profesorii pot crea și trimite elevilor teste cu întrebări de tipul Completează cuvântul, 
Opțiuni, DA/NU, Răspuns scurt, Fișier de încărcat, dar și pagini scanate sau fișe de lucru, pe care elevii le 
pot accesa atât pe echipamentele din școală, cât și pe cele proprii. După rezolvare, acestea pot fi retransmise 
spre corectare în format digital. Mai mult, profesorii pot salva testele în propriul cont sau într-o bibliotecă 
online dedicată, la care au acces și alți profesori înregistrați în platformă. Astfel, testele pot fi reutilizate 
sau modificate ulterior. 

Învățământul online reprezintă o nouӑ experiențӑ de învățare, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 
În contextul actual, fiecare profesor este responsabil de realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare 
a activității online, valorificarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev. 
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 INOVAȚIE IN EVALUARE 

 
PROF. FILIP LIVIA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ABRAM 
 
În procesul de învățământ, alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o componentă 

fundamentală. Prin sistemul de învățământ privit ca sistem cibernetic, evaluarea constituie elementul 
reglator și autoreglator, de conexiune inversă. Din perspectiva corelațiilor sistemice dintre predare-învățare-
evaluare, aceasta ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor de predare-învățare, dar și asupra 
corectitudinii stabilirii obiectivelor și a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele școlare. 

În educație, implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) reprezintă una din cele mai importante 
probleme într-o societate informațională. În ultima perioadă, eficiența instrumentelor multimedia în 
metodologia educațională câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

S-a constatat că utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii dar și a diferitelor forme 
de E-learning cresc eficiența procesului de predare- învățare- evaluare, de asemenea determină motivația 
învățării prin aplicarea cunoștințelor teoretice în situații practice. Integrarea noilor tehnologii în educație 
este analizată și abordată din multiple perspective, în special fiind evidențiate resursele necesare dar și 
oportunitățile. 

Prin îndepărtare de noțiunea de evaluare ca document Word- adică de la simpla înlocuire a unei bucăți 
de hîrtie cu un document electronic și folosirea tehnologiei, elevii sunt învățați să devină autonomi în 
învățare. 

Instrumentele didactice moderne de evaluare ale educației on-line, indiferent de nivelul de învățământ 
sunt telefonul inteligent, calculatorul, internetul și nu în ultimul rând creativitatea. 

Aceste instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, 
uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. În ceea ce privește elaborarea 
testelor, online-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii 
asistate de calculator. 

O metodă de evaluare on-line este evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, care poate oferi 
elevilor o serie de opțiuni, creativitatea manifestată fiind uluitoare. Programe de animație precum Prezi, 
Animaker permit elevilor realizarea unor prezentări. 

Prin intermediul unor aplicații precum Kahoot elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemii de 
teste. Un mod de vizualizare facil al unor răspunsuri scurte date pe post-it-uri virtuale dar și vizualizarea 
acestora de către toți elevii este oferit de aplicația Google Jamboard. O aplicație atractivă este și 
LearningApps.org.,informațiile obținute constituind repere pentru adoptarea deciziilor ameliorative a 
calității procesului de predare- învățare. 

De asemenea, Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, pentru a crea teste scrise, pot fi incluse imagini sau video pentru interpretare. Întrebările por fi 
deschise sau închise, cu una sau mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite elevilor să afle imediat 
dacă au răspuns corect sau nu la un test cu răspunsuri la alegere. 

Cea mai bună dovadă a calității educaționale sunt produsele elevilor, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care tot mai mulți profesori din diverse colțuri ale lumii 
vorbesc într-un sens pozitiv. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 EDIȚIA 2020 
 

PROF. FILIP MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HÂRTOP 

JUD. SUCEAVA 
 
 Cu toate că în acest an școlar, 2020-2021, am funcționat după scenariul verde cu toți elevii la școală, 

am experimentat anul trecut învățământul online și de mâine, 9 noiembrie 2020, vom fi cu toții online. 
 Majoritatea metodelor și tehnicilor de evaluare le-am folosit la clasa a VIII-a, disciplina limba și 

literature română. 
 Chiar dacă elevii au fost la școală, s-au impus măsuri de distanțare fizică și de igienă, motiv pentru 

care am recurs la câteva resurse specifice învățământului online. Ei au avut de realizat un proiect „Cărțile 
noastre”, lucrând în grupe de câte 4 elevi. Au avut de realizat un text în word, în care să includă diagrama 
cărților selectate pentru lectură și planurile de lectură ale tuturor membrilor. Documentul trebuia trimis prin 
mail profesorului, iar în clasă elevii prezentau proiectul pe videoproiector. Toate grupele s-au mobilizat, s-
au întâlnit pe meet pentru a discuta delaliile proiectului, au trimis materialele liderului de grup, care la trimis 
la profesor. Prezentarea a fost făcută cu ajutorul laptopului profesorului, dar elevii și-au prezentat produsul. 
A ieșit un proiect foarte frumos, pe care sper că-l vor aplica în practică. 

 
 O altă aplicație utilizată a fost jamboardul. Elevilor le-am explicat cum se scrie pe această tablă și 

ce facilități are, apoi au avut de realizat, la alegere, un proiect „Oameni de succes”/„ Fascinația cărților”. 
După realizarea proiectului, trebuia să trimită linkul prin e-mail profesorului. Tot pe laptopul profesorului 
și-au prezentat proiectele în clasă. Au fost încântați că au reușit să lucreze pe jamboard. 

 
  
 
 Grila de evaluare 
 CRITERII S B FB 
Conținutul Cuprinde mai multe texte discontinue    
Calitatea Informațiile sunt bine organizate, astfel 

încât să fie clare pentru orice cititor 
   

Așezarea în pagină este clară și atractivă    
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Prezentarea 
activității 

Informațiile sunt prezentate succinct, clar și 
attractive, respactând timpul avut la dispoziție. 

   

 
 O altă modalitate de evaluare este folosirea platformei kahoot. Profesorul își face cont pe platformă 

și editează testul, care este rezolvat de elevi sub forma unui joc. În general, testele sunt cu itemi la alegere 
și elevii au nevoie și de laptop și de telefon. Sunt atractive deoarece se rezolvă imediat, rezultatele sunt date 
imediat și sunt stabilite ierarhii. Poate fi descărcat raportul testului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O altă modalitate de evaluare este folosirea platformei quizizz. Profesorul își face cont pe platformă 
și editează testul, care este rezolvat de elevi sub forma unui joc. În general, itemii sunt cu alegere multiplă 
și elevii au nevoie doar de laptop sau telefon. Testele sunt attractive, se stabilesc ierarhii și se poate descărca 
raportul testului. 

 Ambele platforme sunt eficiente pentru testele care au itemi obiectivi cu alegere multiplă. Pot fi 
folosiți și altfel de itemi, dar testul se va corecta altfel. 

 În acest an școlar, trebuie să folosim platform G-suite. Elevii au primit conturi pe platforma școlii și 
s-au înscris pe classroom la diferite discipline de studiu. 

 Pe această platformă se pot realiza teste și cu google forms. Elevii primesc testul, are o limită de 
timp, și pentru cele care au itemi obiectivi cu alegere multiplă rezultatele se obțin foarte ușor fiind calculate 
automat. 

 Pentru itemii subiectivi, aprecierea răspunsului va fi făcută de către professor. 
 La limba română, notarea elevilor se poate face și în funcție de activitatea față în față, conferință 

video, deoarece elevii pot răspunde la întrebări oral, pot rezolva diferite exerciții pe caiete. Observarea lor 
sistematică se face după o grilă de evaluare.  

 Monitorizarea elevilor pe platforme educaționale se face mai ușor, dar sunt elevi care au doar telefon 
și le este foarte greu să elaboreze teme complexe.  

 Chiar dacă învățământul este online, este bine să punem accent pe comunicarea directă, astfel ne dăm 
seama dacă elevul a înțeles noțiunile, dacă și-a dezvoltat competențele și putem interveni. Nu vom avea 
același impact asupra elevilor, dar golurile nu vor fi foarte mari. Elevii care învață într-un ritm mai lent vor 
avea mai mult de pierdut. Un alt inconvenient este conexiunea slabă la internet și lipsa echipamentelor 
electronice. 

 Ne adaptăm la noile condiții, dar progresul se face cu pași foarte mici. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE O PROVOCARE? 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FILOTE TEODORA 

 
 Învățământul on-line a început să fie folosit foarte mult începând cu luna martie a anului trecut o dată 

cu începerea pandemiei de Covid. Unele cadre didactice au fost luate prin surprindere datorită contactului 
redus pe care îl aveau cu tehnologia.  

 Pentru mine ca educatoare a reprezentat o cursă contra timp pentru a mă documenta, viziona tutoriale 
pe youtube despre ce pot folosi în online la o grupă mixtă. Am realizat și o serie de cursuri, am participat 
la teleconferințe pe această temă dar cu toate acestea cred că mai am multe lucruri pe care trebuie să le aflu. 

 Neavând la nivelul școlii de care aparținem nici o platformă instalată, am folosit Edmodo, o aplicație 
destul de folositoare, unde copiii își puteau posta fișele pe care le lucrau. Anul acesta lucrez pe platforma 
Google Classroom de care sunt foarte mulțumită. 

 Pentru a putea face evaluare, trebuie mai întâi să predăm ceva, iar lucrul acesta îl realizez pe Zoom 
unde mă întâlnesc cu preșcolarii împărțiți în grupe în fiecare zi. Copiii mei au anul acesta patru ani, chiar 
dacă unii sunt mai rușinoși și nu vor să stea cu camera deschisă, ceilalți reușesc să rămână activi toate cele 
40 de minute cât durează ora, în pofida celor care spun că un preșcolar nu poate rămâne în fața calculatorului 
atâta timp. 

 Pentru evaluarea cunoștințelor eu folosesc chestionarele de la google, deoarece pot vedea 
răspunsurile precum și cel care a răspuns, mai folosesc și lecțiile interactive Livresq care conțin pe lângă 
cunoștințele predate și chestionare. Singurul dezavantaj al acestui instrument este faptul că nu îmi permite 
să văd răspunsurile copiilor, pentru aceasta aș avea nevoie de o platformă de genul Moodle, pe care școala 
nu își permite să o instaleze. Și nu în ultimul rând cunoscutele fișe pe care copiii le lucrează cu părinții și 
apoi îmi trimit poze. 

 Una peste alta consider că evaluarea în învățământul online reprezintă o provocare, care odată 
depășită ne va permite să evoluăm și să ne aliniem la cerințele noilor generații de copii. 
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EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE FĂRĂ PRECEDENT ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ACTUAL 
 

FISCUTEAN CALINA IOANA,  
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA,  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BISTRIȚA 
 
Nu consider necesară o definire a conceptului de evaluare, deoarece altele sunt premisele lucrării de 

față. Ceea ce cred însă că ar fi mai potrivit de menționat, ar fi două aspecte care definesc, în general acest 
proces al evaluării în sistemul de învățământ românesc: verificarea achizițiilor dintr-un anumit 
moment/ciclu de învățare și apoi, măsurarea rezultatelor obținute. De aici decurge un minus al evaluării și 
un caracter perimat al ei, anume că nu are ”menirea de a orienta tânărul spre viitor”16, motiv pentru care 
astăzi, mai mult decât oricând, ar trebui să acordăm o mai mare atenție acestui rol. De aceea, metodele și 
tehnicile de evaluare utilizate în procesul de predare/învățare online ar trebui orientate în această direcție. 

În aceeași ordine de idei, în acest moment crucial și nemaiîntâlnit în învățământul românesc cel mai 
important pas pe care trebuie să îl facă orice slujitor al sistemului este cel al schimbării și apoi, al aceptării 
acestei schimbări. Această situație s-a impus brusc în martie, 2020, și astfel, mulți dintre noi, profesorii, ne-
am trezit în fața unei provocări pe care am tratat-o în mod particular. Personal, am avut nevoie de ceva zile 
să regândesc tot procesul evaluării, să îmi dau seama că nu toate metodele și instrumentele de la clasă le 
voi putea folosi în online, dar am descoperit treptat că le pot adapta. Mai întâi, am utilizat evaluarea orală 
pe platforma pe care lucez și acum (Google Classroom), încercând să formulez întrebări/sarcini care să 
implice puțină creativitate și gândire critică din partea elevilor. Apoi, am trecut la cea scrisă sincronă. Am 
creat în prealabil testul sub forma unui document word, iar la începutul orei respective, l-am deschis și 
distibuit și pe ecranul elevilor. Timp de 40 de minute au rezolvat cerințele, apoi au avut 10 minute să încarce 
răspunsurile date în secțiunea ”activitate la curs – test”. La orele care îmi permiteau acest lucru, am utilizat 
și utilizez și acum aplicația Kahoot, și tot în timp real, la începutul sau spre sfârșitul orei, elevii primeau 
linkul și răspundeau întrebărilor. Recunosc însă că în cazul acestei metode de evaluare, notarea propriu-
zisă nu mi se pare una obiectivă, riguroasă.  

Pe măsură ce timpul a trecut, am aplicat și evaluarea prin proiecte scurte pe care elevii le încărcau în 
aplicația amintită, dar și la ”evaluarea cu cartea pe masă” (despre care am aflat faptul că așa se și numește 
în urma participării la un webinar). De pildă, la clasa a XI-a am recurs la această metodă de evaluare în 
timpul unei ore online, cu sarcini create în prealabil, în urma studierii primei unități ”Fundamente ale 
culturii române. Originea și dezvoltarea limbii române”. Uimirea a fost aceea că notele nu au fost foarte 
mari, unele neașteptat de mici, semn că elevii au deficiențe în a folosi manualul, caietul de notițe. 

La finalul anului școlar trecut, în urma acestei scurte experiențe de școală online am luat decizia de a 
căuta soluții de perfecționare în acest sens, mai ales că în privința evaluării constatasem că doza de 
subiectivitate este mare, dar mai ales că nivelul însușirii anunitor competențe rămânea o necunoscută. Astfel 
că era imperios necesar să mă informez, să caut, să descopăr alte și alte instrumente de evaluare online care 
să comporte o doză mai mare de obiectivitatea, dar mai ales o măsurare gradului de însușire a unor 
competențe. În acest sens, am participat la diverse cursuri online, webinarii, conferințe pe care le 
descoperisem pe pagini de facebook sau pe google și am descoperit și, ulterior, aplicat astfel de instrumente 
noi de evaluare care se pretează procesului online. Gama este destul de largă și diversă, dar fiecare profesor 
este dator să le selecteze pe acelea pe care le consideră potrivite profilului clasei/claselor la care predă, 
disciplinei predate, particularităților individuale ale elevilor cu care lucrează. 

 În acest an școlar, pentru că situația din nou a impus trecerea desfășurării procesului de predare-
învățare-evaluare în format online, am început să utilizez destul de frecvent următoarele instrumente de 
evaluare: Quizziz, Google forms, Quizlet, Wordwall, Lifeworksheets, deoarece acestea se adaptează cu 
ușurință disciplinei pe care o predau și se pliază pe specificul claselor mele. Aplicația Kahoot continui să o 

16 Trei întrebări asupra evaluării , de Mirela Mureșan  în Evaluarea competențelor de comunicare și a competențelor 
culturale, p. 16, coord Onojescu, Monica și Pamfil, Alina. 
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folosesc, dar nu neapărat ca metodă de testare sau de evaluare, cât mai cu seamă, ca tehnică de consolidare 
în etapa de reflecție.  

 În sensul unei concluzii, m-aș referi la ceea ce ar fi important de urmărit în perioada aceasta și poate, 
în cea imediat următoare. Desigur, metodele și tehnicile de evaluare online nu sunt nici cele mai obiective, 
nici cele mai riguroase în ceea ce privește notarea elevilor și poate nici cele mai relevante pentru a demostra 
gradul de formare/însușire a unor competențe, dar sunt cele care în această situație de avarie a 
învățământului pe plan mondial, nu doar național, ne sunt de mare folos. Nouă, profesorilor, ne revine 
sarcina de a alege și utiliza acele forme, metode, intrumente de evaluare pe care le considerăm eficiente, 
care să aibă caracter activ și să poată măsura nivelul formării competențelor-cheie specifice fiecărei 
discipline, deoarece ”nu evaluăm pentru a sancționa, spre a minimaliza prestația elevului, spre a specula 
greșelile”, dimpotrivă, pentru o”judecată reflexivă”17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:  
Coord. Onojescu, Monica și Pamfil, Alina, Evaluarea competențelor de comunicare și a 

competențelor culturale, Editura Casa Cărții de Știință, Ediția a VIII-a, Cluj, 2007 
 

17 Evaluarea competențelor orale de Eugenia Groșan, în  Evaluarea competențelor de comunicare și a competențelor 
culturale, p. 54, coord Onojescu, Monica și Pamfil, Alina 
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EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. INV. PRES. FIT PAULINA,  

GRADINITA CU PP. DUMBRAVA MINUNATA ZALAU 
 
În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 

priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 
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 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour. 
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UTILIZAREA APLICAȚIEI DIGITALE “KAHOOT” ÎN PROCESUL DE 

PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
 

AUTOR: PROF. FLOREA ALIN – NICOLAE 
 
Aplicaţia Kahoot constituie o metodă modernă de evaluare formativă şi chiar distractivă pentru elevi. 

Este una dintre aplicațiile pe care eu o utilizez cu success în activitatea cu elevii, în orice moment al 
activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă 
sau chiar ca evaluare sumativă. Poate fi accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe 
site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi utilizat și calculatorul sau laptopul. 

Importanța utilizării aplicației Kahoot: 
■ Obiectivitatea evaluării rezultatelor 
Elevul implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ poate fi influențat 

de subiectivism. Fiind o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat 
într-un fel sau altul. 

■ Feed-back imediat pentru elev și profesor 
Utilizarea acestei aplicații asigură corectarea imediată și rapidă a răspunsurilor, elevul dându-și astfel 

seama ce parte a materiei este stăpânită mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile 
de remediere. 

■ Reducerea factorului de stres 
Folosirea acestei aplicații în evaluare favorizează crearea unui climat de învăţare plăcut și relaxat. 
■ Centralizarea și stocarea rezultatelor 
Modul de stocare a rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite 

realizarea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul 
evaluărilor și oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. 

■ Diversificarea modalităților de evaluare 
Utilizarea acestei aplicații îmbogățește practica evaluativă, putând fi evitată rutina şi monotonia. 
■ Interactivitate 
Modul de dezvoltare al perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. 
Avantajele utilizării aplicației Kahoot: 
■ pentru profesori: 
– Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 
– Dezvoltarea creativității în proiectare; 
■ pentru elevi:  
– Îmbunătățirea abilităților digitale; 
– Dezvoltarea auto–controlului; 
– Înțelegerea reciprocă; 
– Dezvoltarea încrederii de sine; 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
FLOREA ANDRA REBECCA 

 
 Activitatea online are, dincolo de avantaje, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și 

limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice 
față-în-față nu se poate face virtual. 

 În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu 
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în 
mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. 

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între învăţător și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de 
elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs 
corect, consistent, fluid. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 În clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în realizarea 
sarcinilor 

 Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina realizată 
învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și expediau un feedback 
individual elevilor sau părinților. 

 Cadrele didactice trebuie să aleagă acele strategii și metode de lucru pentru implementarea unui 
învățământ incluziv, asfel încât fiecare elev să fie sprijinit în învăţare pornind de la noţiuni cheie, 
continuând cu o serie de paşi sistematici, raportând instruirea la experienţa anterioară a elevilor. Învăţarea 
prin cooperare, activităţi practice în care elevii acţionează independent, asigurarea învăţării temeinice - sunt 
linii directoare ale unei strategii pentru educaţie incluzivă.  

 STRATEGIA DIDACTICĂ reprezintă un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale 
și alte resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective. 

 Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare(informative şi activ-
participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). 

 METODELE DE INVATAMANT sunt acele căi prin care elevii ajung, in procesul de invatamant, 
sub coordonarea învăţătorilor, la dobandirea de cunostinte, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor 
intelectuale si la valorificarea aptitudinilor specifice. 

 Evaluarea e în responsabilitatea învăţătorului, iar pentru asta atât învăţătorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  

 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  
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 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: 
auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima lecție pe 
care o primește elevul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

 După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Oricât de performant 
sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile învăţătorului.  

 În evaluarea online avem parte de foarte multe provocări: conexiunea la internet, gestionarea resursei 
de timp, gestionarea emoţională, onestitatea participanţilor si faptul că nu toţi copiii au abilităţile digitale 
dezvoltate, dar facem acest lucru pentru continuitate. 

 O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ GRANIȚE ÎN ERA DIGITALĂ 
 

FLOREA CRISTINA 
 
Ultimele luni ne-au făcut să reconsiderăm metodele de evaluare folosite, dat fiind faptul că testele 

tradiționale nu mai sunt la fel de relevante și eficiente în momentul în care învățământul s-a mutat în mediul 
online. A fost și este în continuare nevoie de idei inedite care să permită determinarea nivelului de 
cunoștiințe al elevului în urma parcurgerii unui modul didactic, păstrând totuși interesul elevilor ridicat. 
Disciplina „matematică”, dar și celelalte materii din domeniul real, sunt dificil de evaluat în aceste condiții.  

Posibilitățile de evaluare sunt mai facile în cazul în care orele de curs sunt interactive. Elevii primesc 
notă pentru activitatea în mediul online, acest fapt motivându-i să participe activ la cursuri. Se poate observa 
faptul că prin această metodă elevii urmăresc cu atenție calculele și conceptele introduse, situația fiind 
similară cu cea dintr-o sală de clasă obișnuită. Acest tip de evaluare funcționează în special în cazul 
conceptelor care au fost anterior introduse, fiind verificat astfel nivelul de aprofundare al informației, dar 
și atenția la orele de matematică. 

Vechile teste de teorie au fost înlocuite de formulare Google Forms, care permit simularea unor teste 
grilă. Este evident dezavantajul acestora, dat fiind faptul că „înșelarea” acestui sistem este relativ simplă, 
însă consider că metoda este una perfectă pentru elevii care doresc să își evalueze nivelul și să își identifice 
punctele slabe. Ceea ce este de apreciat la acest tip de formular este posibilitatea unui „feedback” instant, 
corectarea neluând mai mult de câteva secunde. Bineînțeles, aceste teste nu pot fi notate, ci doar folosite în 
procesul de autoevaluare. 

Kahoot! este o altă platformă care permite evaluarea într-un mod inedit, stimulând în același timp 
spiritul competitiv. Un exemplu de aplicație ar fi verificarea cunoașterii valorilor unor primitive, programul 
oferind 4 variante de răspuns pentru o întrebare. Elevii trebuie să fie rapizi pentru a acumula cât mai multe 
puncte, ceea ce contează la clasamentul final. Sunt de părere că putem să răsplătim elevul „cel mai rapid” 
și „cel mai atent” cu o notă bună la sfârșitul jocului, dat fiind faptul că rapiditatea demonstrează o bună 
cunoaștere a tabelului de care este nevoie pentru a putea continua analiza matematică în clasa a XII-a. 
Metoda poate fi folosită și la clasa a XI-a în cazul capitolului „Derivate”. 

Evaluarea poate fi realizată individual, fiecare elev având un telefon cu cameră foto. În momentul în 
care se dorește acest lucru, camera este îndreptată către foaia de hârtie iar elevul descrie mersul exercițiului, 
fiind ajutat la exercițiile mai grele sau dacă se încurcă. Se asigură astfel o continuă comunicare între cadrul 
didactic și fiecare elev în parte, ca și în sala de clasă. O alternativă la această variantă ar fi fost folosirea de 
tablete grafice, soluție slab accesibilă însă din cauza numărului mic de elevi care dețin astfel de dispozitive. 

Clasele în care matematicii îi sunt alocate mai puține ore sau beneficiază de un opțional legat de 
matematică pot avea ocazia să își prezinte cunoștiințele cu ajutorul tehnologiei. Una dintre note ar putea fi 
obținută în urma unui proiect care să fie la granița dintre matematică și o altă pasiune a elevilor. De exemplu, 
un elev interesat de artă ar putea să explice importanța geometriei în compozițiile unor artiști. Această 
opțiune este mai accesibilă acum ca niciodată și presupune înțelegerea unor concepte matematice și 
descoperirea aplicaților lor în afara sălii de clasă, provocându-i pe elevi să găsească legături între domenii 
și să se pregătească pentru viața din afara școlii. 

În concluzie, deși schimbările nu sunt mereu întâmpinate cu entuziasm, învățământul trebuie să se 
adapteze. Scopul său este să creeze oameni capabili să facă față schimbării, așa că noi, profesorii, trebuie 
să facilităm această evoluție a copiilor.  
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Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 

căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă. Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a 
termenului, definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce 
intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu 
mecanismele sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței 
instruirii. Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice 
moment să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, 
intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului 
sistem instructiv-educativ. 

 Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

 În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi: 

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 

de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
sunţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi 
armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile 
celui instruit la momentul prezent. 

 Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 
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 Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

 Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

 Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, 
a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, model. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

 Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. 

 ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modernă 
a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile 
altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. In mod curent prin evaluare în învățământ se întelege 
actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ care asigură evidențierea cantității 
cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un moment dat oferind 
soluții de perfecționare a actului de predare-învățare. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente 
așteptate; observații asupra evoluției copilului; lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta 
le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la 
diverse concursuri) s.a. 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se 
înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, 
turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. jurnalul grupei. 

Evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă 
a soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  

Starea de urgentă a provocat un experiment social în domeniul educației.Forțați să rămână închisi în 
casă,copiii și profesorii s-au mutat în mediul online și au învățat să folosească platformele digitale pentru a 
comunica și face lecții.Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților pe termen mediu 
au generat o problemă majoră cu care a trebuit să se confrunte societatea. Cum asigurăm continuarea 
procesului de învățare în aceste condiții? 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce este mai important este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
activitatea didactică. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente care pot fi 
utilizate cu atenție în mod adecvat . Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic 
– și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

La nivel preșcolar, nu se recomandă a se desfășura activitatea educațională pe platforme, în mod 
sincron.Am utilizat pentru promovare în rândul părinților activitățile propuse pentru perioada de pandemie, 
pagina de facebook-grup închis.Acolo copiii au fost prezenți împreună cu părinții și au putut urmări 
mișcarea personajelor, a elementelor utilizate în prezentarea materialelor. Culorile vii ale acestora, 
melodiile ritmice care au însoțit anumite prezentări i-au captivat foarte mult. 
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Ca și metode de evaluare online, probele orale au putut fi folosite fără nici o problemă, comunicarea 
video-audio cu camerele web, în care preșcolarul a putut expune răspunsul la o întrebare .De asemenea am 
utilizat prezentarea produsului obtinut printr-un clip video însoțit de explicații. 

Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni 
atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă  

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 
– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-

973-0-11834-6 
• Google.com 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 NIVEL – PRESCOLAR 
 

INSTITUTOR: MITIGUS FLORINA 
GPP NR.9 BAIA MARE 

 
 Evaluarea progresului copiilor anteprescolari se face pe baza standardelor nationale specifice, 

respective a “Reperelor fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani”. 
 Stim ca scopul principal al evaluarii este reprezentat de masura in care au fost atinse obiectivele 

programului de instruire. Este necesar ca evaluarea sa fie centrata pe aspectele ei formative, incat sa sustina 
interesul elevilor, sa-i indrume spre acumularea de cat mai multe cunostinte si spre activitatea de invatare.  

 Invatamantul online reprezinta o forma de inavatare la distanta. 
 Tehnologia a patruns foarte mult in domeniul educatiei, oferindu-ne diverse platforme online care 

vin in ajutorul elevilor si a cadrelor didactice. Modalitati de integrare a tehnologiei sunt: Google Classroom, 
Google Jamboard, Google Formes, Zoom, Whats App,etc. 

 Facilitarea accesului din fata calculatorului, a determinat ca metodele de evaluare sa fie adoptate in 
diverse institutii educationale. Evaluarea online la prescolari poate raspunde eficient situatiilor identificate, 
mai ales ca poate fi aplicata pe oricare dintre cele trei forme ale evaluarii traditionale: initiala, continua si 
cumulativa.  

Evaluarea copiilor se realizeaza in mod continuu. 
 Cea mai frecvenata punere in aplicare a evaluarii online este selectarea unei variante corecte de 

raspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, evaluarea orala, observatia, conversatia, mici proiecte, 
portofoliul si vizeaza stabilirea procesului realizat de copii. Evaluarea orala se realizeaza in multiple forme 
utilizandu-se diferite tehnici: conversatia de verificare, verificarea realizata pe baza unui support vizual. 
Verificarea orala, vizeaza cantitatea, calitatea cunostintelor si deprinderilor in raport cu obiectivele propuse. 

 Acest tip de evaluare provoaca elevii sa aiba o atentie sporita pentru a face alegerile corecte, in acelasi 
timp creandu-le o imagine de asamblu asupra materiei.  

 Exista o serie de beneficii percepute in evaluarea online: 
- posibilitatea de a vedea si nota cu rapiditate un numar mai mare de raspunsuri 
- monitorizarea raspunsurilor prescolarilor 
- evaluarea poate avea loc intr-un mediu cu acces deschis 
- furnizarea de feedback imediat 
- evaluarile pot fi pastrate si reutilizate 
 
Pentru evaluarea prescolarului trebuie sa luam in calcul : 
- conduita, personalitatea elevului,atitudinile 
- centrarea evaluarii asupra rezultatelor pozitive  
Scopul evaluarii este de a perfectiona procesul educativ.  
Educatoarea in timpul evaluarii observa copiii in diverse momente, discuta cu ei si cu parintii lor 

pentru a construi o imagine cat mai corecta posibil asupra dezvoltarii psiho-somatice, cunostintelor, 
intelegerii si depriderilor fiecarui copil. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Florea, N.M., Valorificarea evaluarilor privind rezultatele scolare pentru ameliorarea procesului didactic, 

Ed. ArsAcademica, Martie 2010,ISBN:978-606-8017-47-1 
- Tanase,M.,Evaluarea – componenta esentiala a procesului instructiv-educativ, Brasov 2011, ISBN:978-

973-0-11834-6  
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. FOIAGU MARIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8 RESITA  
 
 Evaluarea are 3 caracteristici esențiale: ea trebuie să fie continuă, completă și corectă.  
 Etapele evaluării sunt: verificarea, măsurarea și notarea.  
 Forme de evaluare:  
 - metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
 - metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
 Printre instrumentele de e-learning și de comunicare se află platforma Zoom pentru livrarea de 

conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 
100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom, dar și Microsoft Team. Pentru învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot 
fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti.  

 Instrumente de evaluare 
  Pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de 
evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă 
recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set 
de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM.  

 Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru notare. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la 
proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

 Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:  

- Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii;  
- Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
- Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
- Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
- Programarea testelor la anumite intervale orare;  
 - Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
- Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
- Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
- Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
- Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
- Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor);  
- Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces.  
 Platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms) permit o gamă variată 

de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură crearea de categorii de întrebări care să 
limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. Doar platformele în care utilizatorul se 
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conectează cu credențiale instituționale (matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure 
pentru a permite evaluarea de la distanță.  

 Concluzie: Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu 
poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. Facem evaluare pentru că trebuie şi pentru continuitate, pentru a avea un scop. Pentru 
a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
FORGACS ISTVAN 

 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. Cel mai des, predarea se rezumă 

la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă interacțiunea, care 
presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau 
conceptele prezentate în procesul de predare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. Vă încurajăm să explorați 
și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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https://classroom.google.com/u/0/
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https://screencast-o-matic.com/


În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://classroom.google.com  
2. https://kahoot.com/ 
3. https://valygreavu.com/ 
4. https://www.educatieprivata.ro/ 
5. Andreea Văsi, Cum facem evaluarea în online? Pedagogia mai întâi, apoi tehnologia 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
FRAI CORNELIA MIHAELA,  

COLEGIUL NATIONAL „AVRAM IANCU”ŞTEI 
 
 Începând cu 11 martie 2020, întreaga lume şi implicit sistemul de învățământ se confruntă cu o 

situaţie care impune practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării 
și funcționarea organizațională.  

Parinți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 
continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber. Pandemia 
a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nimeni nu a mai întâlnit-o până în prezent. 

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 
elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, cu resurse didactice digitale 
și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost 
nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să fim atenţi la modul în care tehnologia poate îmbunătăți 
pedagogia folosită. Astfel, tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. 

Câteva dintre modalităţile pe care le avem la dispoziţie sunt: 
Google Classroom: ne permite să discutăm cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai usor pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot –A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. 
Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A 
câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop 
care dispune de un browser web. Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui 
calculator care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un 
cod pin furnizat de aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. 
Setul de întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de 
„jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe 
jocul și când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit 
anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o considerăcorectă. 
După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor.  

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 

disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a 
imprima povestea creată pe site. 

Dincolo de toate platformele şi tehnologiile, important este sa ne adaptăm la posibilităţile elevilor şi 
să le stimulăm interesul pentru învăţare, mai ales în condiţiile actuale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PIP. FRANGULEA MIHAELA-PROFIRA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “MANOLACHE COSTACHE EPUREANU”,  
BARLAD, JUD. VASLUI 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Să enumerăm câteva: 
  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

  Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

  Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul.  

  Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

  Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

 asq.ro 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
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TEMA: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
EVALUAREA ÎN SCENARIUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

AUTOR: PROF. FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU ȘI  

ȘCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN “MARIN VOICULESCU” GIURGIU 
NIVEL: INVAȚAMANT GIMNAZIAL / DISCIPLINA: ISTORIE 

 

 Anul școlar 2020-2021 ca si o parte din anul școlar anterior a fost desfățurat ținându-se cont de 
situația existent în societate dotorită virusului existent și a măsurilor care au fost luate pentru a limita 
raspândirea acestuia. 

Educația în majoritatea zonelor, inclisiv la noi, a fost în scenariul galben apoi a trecut în scenariul 
roșu. Din acest motiv au trebuit căutate noi moduri de abordare a disciplinei iar predarea a trecut in sistem 
on-line. Se folosesc diferite aplicații sau programe pentru desfășurarea orelor față în față, în sistem 
informatic. Și în acest caz evaluarea trebuie sa aiba un loc important și trebuie să țină cont de componentele 
acesteia: măsurare, apreciere și notare.  

Se va schimba și rolul profesorului care nu doar transmite informațiile ci devine moderator în 
activitatea didactică, încearcă să implice mult mai mult elevii pentru a susține interesul lor pentru această 
disciplină și pentru a-i determina să caute mai multe informații despre tema studiată. 

Noile metode îi poate determină pe elevi să înteleagă mai bine faptele istorice, legătura dintre acestea, 
logica evenimentelor și să facă aprecieri și argumentări pe baza acestora, contribuind la formarea 
atitudinilor și a deprinderilor durabile. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii de evaluare, atât la disciplina Istorie cât și la celelalte discipline: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
  
În funcție de aceste tipuri de evaluare avem și o gamă largă de modalități de realizare a lor: 
• Evaluarea iniţială: 
-harta conceptuală; 
-investigaţia; 
-chestionarul; 
-test inițial 
• Evaluarea formativă: 
-observare sistematică a comportamentului şcolar al elevului prin fișă de observație curentă 
-fişe de lucru/ evaluare 
-examinări orale 
-probe de autoevaluare 
• Evaluarea sumativă: 
-examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 
-portofoliul este un instrument de evaluare complex și urmărește progresul global al elevului. 
-proiectul este o activitate mai complexă și nuanțată a învățării și ajută la identificarea unor calități 

individuale ale elevului. 
Aceste tipuri de evaluare se pot aplica atât în învâțământul normal cât și în cel online iar modul de 

aplicare a evaluării este important atât pentru profesor cât și pentru elevi. 
BIBLIOGRAFIE: 
https://edict.ro/metode-traditionale-si-alternative-de-evaluare-la-disciplina-istorie/ 
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METODE CREATIVE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROFESORI: FUCIU DIANA FLORENTINA 

OLARU ALINA ROXANA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 

 
De obicei, atunci când elevii, dar chiar și profesorii, aud cuvântul de evaluare, ei cred că poate fi 

vorba despre un test dificil sau chiar un examen. Cu toate acestea, o evaluare poate fi orice sarcină sau 
activitate care evaluează progresul elevilor către rezultatele învățării cursului.  

Exemplele tradiționale includ lucrări, proiecte, activități de grup, chestionare și multe altele. Învățarea 
online a extins și mai mult posibilitățile de evaluare, deoarece oferă profesorului o mare varietate de 
instrumente care se pot utiliza pentru a ajuta elevii să interacționeze cu materialele în moduri noi și 
interesante. Iată câteva strategii pentru a gândi mai creativ despre evaluările de la cursurile online reale. 

Valorificarea resurselor digitale Elevii participanți la cursul online vor sta în fața unuia dintre cele 
mai puternice instrumente pentru colectarea și crearea de cunoștințe: un computer. Gândiți-vă: puteți 
proiecta evaluări care utilizează mediul digital, îndeplinindu-vă în același timp obiectivele de învățare. 

 De exemplu, este posibil să le cereți cursanților să găsească, să evalueze și să sintetizeze informații 
din resurse bazate pe Web pentru a răspunde la întrebări sau pentru a rezolva probleme. Sau este posibil să 
le folosiți instrumente multimedia (de exemplu video, povestiri digitale, instrumente de cartografiere a 
conceptelor) pentru a-și prezenta munca. 

De exemplu: Profesorul le poate cere elevilor într-un curs de istorie ca după ce a prezentat o fotografie 
a unei biserici din secolul al XIII-lea îi întreabă: "De ce bisericile construite în această perioadă trebuie să 
arate ca niște fortărețe?" . Elevii trebuie să caute informații și să afle când și unde a fost construită biserica, 
care era rolul bisericilor în acel moment istoric...Ei găsesc răspunsuri și le trimit inapoi profesorului, care 
le evaluaează. 

Folosirea experienței elevilor și a mediului în care își desfășoară activitatea Unul dintre 
principalele beneficii ale cursurilor online este oportunitatea de a reuni studenți din medii diverse, astfel 
încât să poată învăța unii de la alții. În funcție de situația dumneavoastră de predare, este posibil să aveți 
studenți din părți foarte diferite ale județului. Gândiți-vă că ați putea proiecta evaluări care valorifică 
mediile și experiențele lor diverse pentru a-și îmbogăți propria învățare și pe cea a celuilalt. 

De exemplu: Într-un curs online cu elevi din sate și comune aferente unui municipiu, aceștia pot creea 
un videoclip care prezintă probleme sociale și de infrastructură locale care ar avea un impact asupra 
mediului sau asupra educației. Profesorul le poate elevilor din anumite localități mai apropiate sau mai 
îndepărtate de municipiu să-și fotografieze propriile cartiere, folosind clipuri video și imagini pentru a 
evidenția și explica locuri de importanță culturală( se poate realiza un tur virtual al cartierelor sau al spațiilor 
de lucru). 

Folosirea colaborării dintre elevi. În cursurile online, este deosebit de important să construim un 
sentiment de comunitate și conexiune. O modalitate de a face acest lucru este prin atribuirea de activități și 
proiecte de grup. Proiectele de grup bine concepute îi ajută pe elevi să se conecteze între ei, să învețe 
conținutul cursului mai profund prin discuții și dezbateri și să-și construiască abilități importante pentru a 
lucra în echipe (o abilitate din ce în ce mai valoroasă într-un viitor loc de muncă). Cu toate acestea, 
proiectele de grup au propria lor complexitate, așa că asigurați-vă că le structurați în roluri specifice pentru 
membrii grupului sau faptul că elevii își evaluează reciproc performanța poate contribui la asigurarea 
faptului că fiecare contribuie în mod echitabil. 

De exemplu: Într-un curs de asistență medicală, studenții au un studiu de caz în desfășurare, în care 
primesc treptat noi informații despre un pacient. Aceștia lucrează în grupuri pentru a colecta informații 
relevante dintr-o serie de surse digitale și nedigitale pentru a concepe și justifica un plan de tratament. 

Utilizați atât evaluări formative, cât și sumative. Când ne gândim la evaluări, ne gândim adesea la 
evaluări sumative: cu mize mari, cum ar fi sarcini de lucru notate și examene. Dar la fel de importante sunt 
evaluările formative: evaluările cu mize mici, utilizate pentru a evalua înțelegerea elevilor. Evaluările 
formative vă ajută să înțelegeți mai bine nevoile instructive ale cursanților și îi ajută pe cursanți să știe în 
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ce domenii trebuie să mai aprofundeze cunoștințele. În concluzie, se pot încorpora evaluări formative 
regulate în cursul online. 

De exemplu: În timpul sesiunilor live dintr-un curs de matematică, profesorul utilizează sondaje și 
chestionare pentru a evalua înțelegerea elevilor în timp real, pentru a diagnostica zonele de confuzie și 
pentru a oferi explicații și clarificări specifice. Într-un curs de dezvoltare personală, profesorul cere 
studenților să scrie despre ceea ce fac în acest sens și se așteaptă la investigații, dar și la opinii personale( 
dezvoltate sub formă de eseuri). Răspunsurile lor oferă profesorului informații despre percepția elevilor 
asupra importanței dezvoltării personale în timp, motivând și curiozitatea elevilor cu privire la acest subiect. 

Învățarea online valorifică puterea tehnologiei pentru a ajuta elevii să interacționeze cu materialul 
cursului în moduri noi și creative. Atunci când proiectați evaluări, puteți încorpora audio, video, social 
media,tehnici de cercetare creativă și multe altele pentru a ajuta studenții să-și construiască abilități 
valoroase pe care le pot folosi la locul de muncă și nu numai. În plus, puteți profita de instrumentele de 
comunicare existente pentru a ajuta elevii să se conecteze între ei și chiar cu propriile comunități. Evaluarea 
nu mai trebuie să fie doar un examen sec, care îi îngrozește pe elevi; mai degrabă, aceasta poate fi o 
oportunitate pentru incursiuni interesante, concentrat în munca în echipă din viața reală, rezolvarea 
problemelor, și construirea cunoștințelor. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNVĂȚ. PRIMAR NICOLETA FULGER 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEONARDO DA VINCI, BUCUREȘTI 
 
În prezent, există numeroase platforme și aplicații disponibile online utile în predare și evaluare, dar 

ceea ce trebuie să primeze este modul în care tehnologia va aduce plus valoare pedagogiei folosite. Așadar, 
pedagogia în prim plan și abia apoi tehnologia. Fac aceasta precizare, întrucât digitalizarea exclusivă este 
obositoare.  

Starea actuală a învățământului românesc ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de 
aplicat cu atenție, echilibrat și adecvat. Profesorii se confruntă cu o mare provocare: îndepărtarea de la 
evaluarea letrică și abordarea unei evaluări electronice. Scopul acesteia din urmă este formarea autonomiei 
în invățare pentru elevi. 

Experiența mea din această perioadă mi-a arătat că învățarea/evaluarea bazată pe proiect, cu utilizare 
de mijloace digitale, place mult elevilor deoarece le ofera multiple opțiuni de manifestare a creativității. 
Important este să nu pierdem din vedere natura academică a sarcinii de lucru. Fac această precizare deoarece 
am observat ca elevii mei au tendința de a pune accent pe aplicațiile utilizate și de a trece în plan secund 
sarcinile date, tratându-le cu superficialitate. 

Iată câteva dintre platformele/aplicațiile pe care le-am utilizat incepând cu luna martie 2020, în 
perioada de învățare-evaluare online: 

– Google Classroom: discuții cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și 
poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, etc. 

– Google Jamboard - este o tablă interactivă creată de Google;-este o tablă digitală ce permite 
grupurilor aflate la distanță să schițeze idei și să le salveze în drive astfel încât să poată fi accesate de pe 
orice dispozitiv. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot –elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar 

(chestionare, roata norocului, propozitii lacunare,etc.) 
- Mentimeter - este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real. Este un 

instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: SpeakPik, ChaterPix etc. Copiii pot să realizeze filmulețe cu vocea proprie, filmulețe ce pot fi 
folosite în diverse momente ale lecției. 

Pot spune ca cel mai bun instrument este cel pe care fiecare cadru didactic îl consideră optim 
pentru a-l ajuta în atingerea obiectivelor propuse. De aceea, recomand să explorați și să permiteți și 
copiilor să facă același lucru. 

În școala online, implicarea este esențială și aceste instrumente/mijloace digitale trebuie să creeze o 
legătură mai profundă și mai semnificativă între elevi și noi, cadrele didactice,. Astfel, copiii noștri ne pot 
oferi produse ale învățării/evaluării online pline de creativitate,  
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EVALUAREA IN INVAȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR FURTUNA-ZAHARIA ALINA 

 GRADINIȚA NR.1 PODU TURCULUI 
 LOC. PODU TURCULUI, JUD. BACAU 

 
 Școala online este o parte nouă a învățământului din România. Dacă profesorul din școala tradițională 

nu era familiarizat cu internetul, cu laptopul, videoproiectorul, cu power point-ul și filmul didactic, iată ca 
acum, în această perioadă este necesar ca toate aceste instrumente să prindă viață și astfel invățământul ia 
o altă formă, mult mai modern, asistată de tehnologie. 

 Profesorul digital sau școala online sunt noțiuni noi, sintagme încă prea puțin analizate și înțelese 
din punctul de vedere al practicii educaționale la noi. Trebuie avut în vedere și insistat pe adevărul că un 
profesor care predă online nu este un profesor digital, după cum nici informaticienii și IT-iști, deși 
foarte buni și necesari prin ceea ce fac, nu sunt profesori digitali.  

Această situație nouă de predare trebuie desfășurată în așa fel încât să existe un feed-back. Activitățile 
desfășurate în online.  

 Învățarea online a venit mult prea devreme pentru o țară care încă mai are de investit atât în pregătirea 
cadrelor didactice, cât și dotarea sistemului de învățământ cu echipamente necesare învățării online. Daca 
la nivelele de învățământ primar, gimnazial, liceal etc, învățarea online se desfasoară atât sincron cât și 
asincron, în învățământul preșcolar învățarea online a primit o lovitură dureroasă deoarece sistemele 
informaționale, aplicațiile și platformele nu sunt adaptate nivelelor de vârstă ale copiilor.  

 Învățământul preșcolar este unul formal, acum copiii își formează principalele deprinderi de învățare, 
socializare și adaptare școlară. În desfășurarea activităților online copiii trebuiesc supravegheați de părinți, 
si sub îndrumarea educatorilor, cu fișe accesibile, vom avea un feed-back care să atingă comportamentele 
vizate nivelului de vârstă al copilului. Este destul de dificil să evaluezi un copil de 3 ani prin învățare online.  

În proiectarea corectă a unei activități în predarea online cadrul didactic trebuie să țină cont de 
urmatoarele aspecte: 

– să proiecteze activitățile-suport pentru învățarea online din perspectiva principiilor didactice și a 
celor privind învățarea online; 

– să desfășoare activități didactice în sistem online cu asigurarea calității actului educațional; 
– să elaboreze, să adapteze, să selecteze resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în 
procesul de învățare online; 

– să elaboreze instrumente de evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului elevilor; 
– să ofere feedback constructiv permanent fiecărui elev/copil, în urma participării la activitățile 

desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 
– să cunoască și să garanteze că în organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual sunt 

asigurate și respectate cerințele privind protecția datelor cu caracter personal. 
 Până când toate lipsurile și alte necesități vor fi remediate învățământul românesc va avea un impact 

negativ, greu de recuperat în sistemul predare-învățare-evaluare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ONLINE 

 
PROF. GAITA - LUKACS IOANA 

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROSANI 
 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 

se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța, 
dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 
datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie:  
- Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
- În raport cu ce se face evaluarea (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
- Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
- Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
- metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
- metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
În lucrarea de faţă am să vorbesc despre proiect, care cred eu că se poate aplica pentru toate 

disciplinele şcolare. Proiectul reprezintă după Cucoş „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de 
grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.” Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai 
mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. În 
utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 

- stabilirea temelor pentru proiect,  
- stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului, 
- familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect,  
- planificarea activităţii (individuale sau de grup) cum ar fi: formularea obiectivelor proiectului;  
- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul);  
- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; 
- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului;  
- identificarea surselor de documentare, desfăşurarea cercetării/colectarea datelor, 
- realizarea produselor/materialelor,  
- prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului şi evaluarea proiectului. 
 Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea 

cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale. 
 Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a 

activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile, de a 
asigura o evaluare obiectivă şi să le comunice elevilor. 

 Avantajele utilizării proiectului ca metodă de evaluare sunt: este o metodă eficientă de evaluare, dar 
şi o metodă de învăţare interactivă; plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică; cultivă 
responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; asigură implicarea tuturor elevilor în 
realizarea sarcinilor propuse; facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar; promovează 
interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea; oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri 
(cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); permite exersarea şi evaluarea cum ar fi : capacităţii de a observa; 
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capacităţii investigative; capacităţii de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi abstractizare; capacităţii 
de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală; capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse 
cunoştinţe; capacităţii argumentative; capacităţii de a realiza un produs etc.; asigură dezvoltarea 
competenţelor de relaţionare, a competenţelor de comunicare; stimulează creativitatea; facilitează 
dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc. 

Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 
* apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor); 
* minimalizarea rolului profesorului etc.. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
GALIȘ NADIA 

G.P.P. NR. 29/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
 “MIHAIL SADOVEANU” BACĂU 

 
Educația actuală se bazează pe strategii axate pe (inter)acţiune, așadar pe promovarea metodelor 

interactive care solicită mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației şi creativității, ca factori 
emergenți ai învățării. Accentul cade pe „predare-învățare-evaluare, ca sursă principală a cunoașterii, este 
acțiunea determinată psihosocial, interiorizată deplin prin strategii adecvate”, (Cristea, 1998, p. 105). 

Oportunitățile de învățare online, utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii 
permit realizarea mai eficientă a activităților cadrelor didactice din perspectiva relației cu elevii.  

„Modificarea lumii profesiilor este însoțită de dezvoltarea electronică tot mai accentuată în țările 
dezvoltate, iar instruirea asistată de calculator este deosebit de importantă pentru lumea școlii. Influența 
noilor tehnologii informaționale (NTI) este considerată drept una dintre cele mai importante probleme ale 
zilelor noastre”, (Ilie, 2013, p.143). 

Există totuși diferențe dintre modul de socializare față în față cu cel din online. Copiii trebuie să se 
vadă, să se joace, să se murdărească, să câștige, să piardă, să alerge, să plângă, să râdă, să se certe, să se 
supere, să învețe să se împace, să fie toleranți, să ajute, să accepte. În acest sens, grădinița rămâne singura 
instituție în care copiii dobândesc competențe socio-emoționale și trebuie să creeze contexte noi pentru a 
le oferi preșcolarilor întâlniri cu educatoarele, cu alți copii, cu personalul de îngrijire, asistenta medicală, 
în condiții de siguranță sanitară, pentru a beneficia de educație și socializare.  

Competențele socio-emoționale nu pot fi „predate” online! Importante sunt relațiile care se stabilesc 
între copii/oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, colegi, educatoare, adică 
atitudinile și valorile, care vor constitui viitorul școlar și mai târziu adult. 

Ce am făcut? M-am adaptat: am accesat platforme educaționale care să îmi faciliteze învățarea de la 
distanță, am exersat alături de părinți și copii, am regândit conținuturile, m-am demotivat, mi-am revenit, 
am răspuns acestei provocări cu ambiție, implicare, cu soluții, mi-am mai perfecționat o competență – 
competența digitală. 

Actul educativ trebuie să fie complet, continuu și corect, pentru că rezultatele învățării sunt folosite 
ulterior pentru beneficiile specifice sistemului: adaptare la mediul școlar, la mediul social și mai nou la 
mediul virtual. 

Ce metode am folosit? În procesul de predare-învățare-evaluare am pus accentul pe dezvoltarea 
competențelor pentru viață și interes personal, pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se 
întâmplă în societate și cu persoana însăși, pe confortul emoțional al copiilor, pe curiozitate, interes, 
autonomie. Nu am renunțat la portofoliu, pe care l-am redenumit portofoliu -online, la explozia stelară, la 
brainstorming, la jurnalul grupei, la lucru în echipă, de această dată copil- părinte; copil-frate mai mare, 
etc., am organizat întâlniri online mai des pentru grupuri de lucru mici, oferind astfel o oportunitate de 
învățare diferențiată sau de învățare personalizată, am lucrat sincron și asincron pentru a reduce timpul 
petrecut în fața unui dispozitiv electronic. Am gândit activități atractive și realizabile în parteneriat cu 
părinții, am oferit un feedback imediat, am împărtășit sugestii, opinii, exemple de bune practici. 

Evaluarea online are câteva avantaje: verificarea copiilor în număr mai mare, într-un timp mai scurt, 
feedback imediat, evitarea stresului încadrării în timp, fiecare copil rezolvând sarcinile în ritm propriu, 
rezultatele se pot stoca. 
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Concluzia este că trebuie să fim flexibili, adaptabili, autodidacți, să încercăm variante de abordare a 
actului educativ și în mediul online și să vedem ce funcționează, să realizăm un parteneriat eficient cu 
părinții pentru a valorifica “întâlnirile” online, să oferim ocazii preșcolarilor de a arăta ce știu, de a le crește 
performanța, motivația și interesul pentru școală. 

Împreună online, profesori, copii, părinți, vom continua să oferim aceeași educație de calitate, noi 
situații de învățare, suntem modele pentru copii, transmitem mesaj de normalitate și predare-învățare-
evaluare eficientă în orice condiții. 

Așadar ştiinţa şi arta de a învăţa pe alţii, de a-i învăţa să înveţe, dar mai ales de a insufla dragostea 
pentru cunoaştere rămâne misiunea noastră, a cadrelor didactice, misiune care se redimensionează și capătă 
noi valențe formative și formatoare în contextul unui învățământ contemporan provocator. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞ. GANA MARTA 

 LICEUL TEORETIC ,,DAVID VONIGA”GIROC 
 
 Instrumente de evaluare în învățământul online 
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate.  

 După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă.  

 Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.  

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă 
dintre soluțiile mai cunoscute este menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este 
mult mai robustă venind cu modele de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar că este scumpă. 
Universitatea Cuza din Iași a renunțat la platforma BlackBoard după o perioadă de peste 10 ani de utilizare, 
singura universitate din România care mai deține o astfel de platformă fiind Universitatea Spiru Haret.  

 Scriam la începutul articolului că evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este 
verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să 
fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii 
specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces 
trebuie să fie conștienți de acele lucruri. SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori 
nici chiar conturile instituționale. Contul instituțional unic, care identifică un student după matricolul său, 
permite gruparea acestora pe serii, formații și grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de 
răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul 
de pe care s-a conectat un candidat, pentru a asigura faptul că studenții nu s-au unit în grupuri pentru a 
răspunde la chestionarele de evaluare.  

 Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-
learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:  

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces.  
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 Zilele acestea am analizat comparativ platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu 
Microsoft Forms) pentru a vedea dacă răspund cerințelor anterioare. Din păcate nici una din ele nu se 
califică. Da, permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură 
crearea de categorii de întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test.  

După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță.  
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 EVALUARE PRIN APLICAȚIA DIGITALĂ KAHOOT 

  

 PROF. GANEA DANIELA 

 COLEGIUL NAȚIONAL “IOSIF VULCAN” ORADEA 
  

 Traversăm o etapă dificilă și diferită de alți ani școlari, în care evaluarea se putea desfășura în clasă, 

după vechiul și clasicul sistem. Elevii de azi vor fi viitorii cetățeni, pe care avem responsabilitatea de a-i 

pregăti pentru o viață independentă, plină de provocări și necunoscut. 

 În această perioadă, am descoperit aplicația Kahoot, un instrument util, prin care putem aplica teste 

de evaluare elevilor on-line sau off-line. Aplicația se poate instala gratuit pe smartphone, calculator, laptop 

sau tabletă. Profesorul își deschide un cont pe https//:kahoot.com/schools, și lansează testul elevilor cu un 

cod PIN. În secțiunea Discover, se pot găsi evaluări create deja de către alți utilizatori, la diferite clase și 

discipline de învățământ. Profesorul poate crea un nou kahoot cu întrebări și răspunsuri grilă, de tip quiz 

sau de tipul adevărat/ fals. De asemenea, poate adăuga o imagine atractivă, în concordanță cu tema testului 

aplicat. Elevii pot intra de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator, introducând codul PIN indicat de 

profesor. 

 Această aplicație este percepută de copii sau adolescenți ca pe un joc interactiv, și dornici de a 

interacționa, nu simt că sunt evaluați. Kahoot impulsionează elevii să fie activi și mai angajați în procesul 

de învățare și evaluare. Rezultatele testelor se generează într-un raport în Excel, în detaliu, cu numărul de 

participanți, răspunsurile date de aceștia la fiecare întrebare în parte și punctajul obținut. Feedback-ul revine 

elevilor automat, încurajându-i să joace din nou și să evolueze într-un climat relaxant, evitându-se în acest 

fel rutina și monotonia. 

 Este evident că educația trebuie să continue și dincolo de spațiul școlii, chiar dacă se axează pe 

tehnologia digitală, mai mult ca oricând. Instrumentele on line sunt diverse și multiple, iar cu determinare 

și multă muncă independentă putem face progrese, accesând și alte platforme de evaluare atractive, cum ar 

fi ASQ, Flipgrid, Google Forms sau Quizzes. Nu ne rămâne decât să explorăm zi de zi necunoscutul din 

spațiul virtual în care suntem cu toții ancorați, atât elevii cât și profesorii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: GAȘPAR-CHIODAN ADINA MONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA 
 
 De ce avem nevoie de evaluare? Cred că toate cadrele didactice și nu numai, ne punem întrebarea 

aceasta. Alain Kerland susținea că evaluarea se face pornind de la câteva întrebări cheie, cum ar fi: 
• Pentru ce se face evaluarea ? 
• Care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării? 
• Pentru cine se face evaluarea? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 După o analiză amănunțită a mai multor autori, aflăm că evaluarea este structurată pe mai multe 

etape, și aici putem aminti despre: 
a) Verificarea –care se referă la strângerea de informații referitoare la nivelul de performanțe școlare ale celor 

evaluați, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin 
aplicarea unui set de strategii, tehnici, metode, procedee și instrumente. 

b) Măsurarea –care reprezintă aprecierea performanțelor celor evaluați prin raportarea lor la indicatori de 
performanță, la criterii de evaluare.  

c) Notarea –care presupune precizarea mai exacta, prin măsurare, în urma emiterii unor judecăți de valoare 
asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În evaluare, decizia este luată prin acordarea de note sau calificative școlare. 
Prin notare/evaluare se apreciază progresul școlar realizat de elevi. 

În general, putem spune că formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode moderne: observarea sistematică, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Dacă ne oprim puțin asupra evaluării online, unde evaluarea este realizată cu ajutorul dispozitivelor 

online, putem observa că evaluarea se realizează instantaneu, adică elevii pot primi punctajul obținul 
imediat, dar, cu toate acestea, nu cred că acest lucru este prioritar, pentru că atunci când este realizată o 
evaluare, indiferent de forma ei, trebuie să existe o comunicare eficienta pentru ca cel evaluat să știe nu 
doar nota/calificativul, ci și natura greșelii sau cauza acesteia. 

 
 Prin diferitele platforme și aplicații online, avem o multitudine de tehnologii utile în predare, dar și 

pentru evaluare, iar lucrul cel mai important este ca metodele tehnologiei să îmbunătățească pedagogia. 
Pentru cadrele didactice, provocarea este de a îndepărta noțiunea de evaluare, adică înlocuirea unei coli de 
hârtie cu un alt document document digital. În acest caz, elevii sunt interesați să participe la diferitele 
evaluări moderne, pentru că sunt atrași de tot ceea ce înseamnă tehnologie. 

 Putem enumera câteva tipuri de integrare a tehnologiei prin intermediul diferitelor rețele sau 
platforme, cum ar fi: 

–Platforma Google Classroom, unde se poate discuta cu elevii cu ajutorul aplicației Meet, temele 
elevilor pot fi corectate foarte repede, se pot posta teme sau se pot adăuga diferite prezentări, documente, 
video-uri sau linkuri, care fac ca orele online să fie mai interactive. 

O alta modalitate ar fi folosirea lui Google Forms, unde se pot crea formulare care pot fi utilizate 
pentru a obține feedback. Funcția Quiz permite elevilor să răspunda la un chestionar cu diferite forme de 
răspuns.  

 Concluzia mea este că, indiferent de modalitatile de evaluare online folosite, cele mai eficiente 
sunt cele care se realizează față în față, unde profesorul, își poate forma o idee clară asupra cunoștințelor 
dobândite de elevii lui, iar elevului îi sunt necesare acele corectări pentru a afla unde și care îi sunt greșelile. 
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METRODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNVAȚAMANT PREȘ.: GAVENEA ALEXANDRA ANA-MARIA 

GRADINIȚA CU P. P. NR. 2 RAȘNOV, JUD. BRAȘOV 
 
Evaluarea online este o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, este percepută astăzi 

ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a 
activităţilor de predare-învăţare în mediul online. În învățământul preșcolar aceasta ocupă un loc foarte 
important deoarece ne ajută să descoperim lacunele copiilor, acolo unde este cazul sau unde copiii sunt 
supradotați să putem lucra cu aceștia mult mai aprofundat. Deoarece educația online este foarte greu de 
realizat pentru preșcolari, evaluarea trebuie să se facă conștient, și foarte corect, doar prin intermediul ei îi 
putem ajuta pe copii să asimileze informațiile în mod corect.  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Verificarea presupune colectarea de informații 
referitoare la nivelul performanțelor școlare ale preșcolarilor, respectiv la cunoștințele, abilitățile, 
capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de 
strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și 
aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de 
referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. Notarea sau decizia de ameliorare, 
în învățământul preșcolar nu există, ea fiind înlocuita de sugestii, de planul de remediere pentru fiecare 
copil în parte.  

Tema saptămânală de studiu intr-o săptămână de predare online pentru grupa mare, a fost Aventuri in 
grupa virtutiilor si nevirtutiilor, aici am discutat despre virtuții cum ar fi curajul, bunatatea, hărnicia si 
nevirtuții lenea, frica, răutatea. Astfel în timpul săptămânii am desfășurat activități online diverse pe acestă 
temă, iar în una dintre zile le-am citit copiilor povestea “Greierele și Furnica”. Ca si instrument de evaluare 
pentru poveste am folosit aplicația wordwall, unde am creat un joculeț cu cârtițe care aveau o pancardă în 
mâini pe care am pus simboluri, pentru hărnicie am pus o furnică și pentru lene un greier. Cârtițele ieșeau 
din mușuroi și copiii trebuiau să împuște cârtițele care reprezentau hărnicia, adică pe cele cu furnica, cine 
împușca cele mai multe cârtițe corect primea un scor mare, astfel am observat daca au fost atenți la sarcină, 
dacă au știut să coreleze harnicia cu furnica.  

Pentru predare-învățare-evaluare în mediul online, cu preșcolarii avem nevoie de implicarea părinților 
în mod direct, aceste forme de evaluare depind de programul șier disponibilitatea acestora. Ca și tehnici, 
instrumente online de evaluare am mai folosit aplicațiile: Padlet- sub forma de Brainstorming, am pus o 
întrebare la sfârșitul momentului de predare pentru a vedea cât de mult au înteles despre animalul Leneș, 
despre nevirtutea de a fi un om lenes; Kahutt- trei întrebari scurte cu viteză de răspundere atunci când am 
vorbit despre curaj, ca de exemplu: Cine are curaj?, Cine poate fi un supererou?, Cum ne comportam atunci 
când avem curaj?; Menti- sub forma de explozie stelara, cinci întrebari despre povestea citita, au fost 
corelate și astfel a ieșit o explozie sterala cu referire la poveste.  

Închei cu un gând, oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării. Așadar, facem evaluare pentru continuitate. O facem 
pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE LA MATEMATICĂ 

 
PROFESOR SIMONA GAVRILĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, BACĂU 
 
Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de 

învățământ sunt realizate. Informațiile obținute în urma activității de evaluare sunt absolut necesare pentru 
reglarea și perfecționarea activității de predare - învățare. 

In cărțile de didactica specialității, evaluarea este definită ca totalitatea activităților prin care se 
realizează colectarea, organizarea și interpretarea datelor obținute prin aplicarea unor instrumente de 
măsurare, în scopul emiterii undei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie educațională. 

Evaluarea reprezintă un proces continuu și de durată putându-se face la începutul programului de 
instruire, pe parcursul acestuia sau la finalul său. Focalizată pe unitatea de învățare, evaluarea ar trebui să 
asigure evidențierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuși în vederea atingerii obiectivelor 
realizării competențelor prevăzute în programa școlară la matematică. 

Este esențial să fie evaluată nu numai cantitatea de informație pe care și-a însușit-o elevul ci, mai 
ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce știe sau ceea ce intuiește. 

Evaluarea la matematică urmărește să măsoare și să aprecieze progresul elevilor în materie de 
cunoștințe, priceperi și deprinderi matematice, ca rezultate ale procesului de instruire, precum și aspectele 
educative ale activității școlare la matematică, materializate în atitudinile și și comportamentele elevilor. 
Evaluarea performanțelor elevilor se realizează în funcție de obiectivele instrucționale propuse și este 
necesară pentru: 

- cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea unei secvențe de instruire, în vederea 
organizării eficiente a noii activități de învățare; 

- confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumită unitate de învățare; 
- stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev în procesul formării setului de competențe stabilit. 
Confirmarea atingerii obiectivelor propuse se realizează prin evaluarea formativă și sumativă a 

fiecărei unități de învățare. 
Platformele educaționale online sunt destinate a fi utile elevilor și profesorilor. În cazul elevilor se 

urmărește ușurarea procesului de învățare și evaluare, stimularea competiției și a creativității. 
Avantajele utilizării instrumentelor digitale de evaluare la matematică sunt: 
- feedback-ul se realizează imediat la sfârșitul testului, când elevul știe câte exerciții a greșit și ce notă 

a obținut; 
- sunt eliminați factorii subiectivi din evaluarea elevului, el fiind convins că nota obținută este cea pe 

care o merită; 
- elevul este obligat să se concentreze punctual, asupra fiecărui exercițiu, dezvoltându-se astfel atenția 

copilului; 
- dezvoltă spiritul competitiv al elevului; 
- elimină eventualul trac al elevului în fața profesorului; 
- asigură evaluarea unitară a elevilor; 
- măsoare nivelul de achiziție al clasei la un anumit moment. 
Dezavantajele folosirii instrumentelor digitale de evaluare la matematică sunt: 
- nu se realizează un dialog direct profesor - elev care să-i corecteze elevului micile erori sau greșeli 

de raționament; 
- poate conduce la eșec din partea elevului prin neînțelegerea sarcinilor de lucru; 
- nu poate fi verificată îndeplinirea unor obiective ce țin de investigare - explorare. 
O altă metodă de evaluare a elevilor la matematică în mediul online este cea a proiectului. Se poate 

folosi această metodă cu scopul de a-i obișnui pe elevi și cu alte stiluri de învățare, cu munca individuală, 
cu foarte mult studiu individual, direcționând elevul spre documentare, dezvoltându-i și capacitatea de 
selecție a informațiilor. 
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Instrumentele digitale pot fi folosite în procesul de evaluare la matematică astfel: 
1. Realizarea de proiecte disciplinare sau interdisciplinare sau a unor proiecte educaționale prin 

activități colaborative interactive. 
2. Realizarea de evaluări formative sau sumative on-line, sau prin încărcarea de documente și 

vizualizarea de către toți elevii a comentariilor / corecțiilor realizate de profesor. 
3. Realizarea unor portofolii tematice pentru teme disciplinare sau interdisciplinare. 
4. Realizarea materialelor pentru teme de recapitulare sau sistematizare a informațiilor și aplicațiilor 

relevante pentru acea temă de către profesori prin activitatea colaborativă în grup. 
Metodele și instrumentele de evaluare digitale contribuie la creșterea obiectivității, transparenței și a 

responsabilității în evaluarea elevilor. Aceste efecte contibuie în mod determinant la creșterea procesului 
de evaluare și, implicit, a procesului educațional ca act complex de predare - învățare - evaluare, care 
dobândește astfel o dimensiune ușor de comunicat tuturor celor implicați. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
*CUCOȘ, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002  
*OPREA, C.L., Strategii didactice interactive, repere teoretice și practice, ediția a III-a revizuită și 

adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008 
*RADU, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000 
*www.simonagavrila.ro  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GAVRILA VIOLETA ANI 

LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” LUPENI, HUNEDOARA 
 
 Activitatea didactică din învățământul preșcolar este complexă și necesită forme de evaluare 

multiple: inițială, continuă, sumativă. A doua jumătate a semestrului al doilea al anului școlar 2019-2020, 
a adus cu sine elemente de noutate și o adevărată provocare pentru întregul sistem de învățământ. În acest 
context, cadrele didactice din învățământul preșcolar, și nu numai, au fost nevoite să identifice soluții pentru 
continuarea comunicării cu copiii și părinții acestora, în vederea continuării învățării la distanță, cu 
elemente online. 

 Pentru evaluarea online, în învățământul preșcolar, propun câteva metode și tehnici care pot fi 
utilizate cu succes în Domeniul: DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A 
PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII, pentru identificarea progresului individual al fiecărui copil, atât 
la începutul grădiniței (evaluare inițială), cât și pe parcursul acesteia (evaluare continuă) sau la final de an 
școlar (evaluare sumativă): 

 Povestea educatoarei: ”Cum au fugit jucăriile de la un copil” poate fi desfășurată, în mediul 
online, astfel: un material scanat cu textul poveștii format pdf; două conținuturi interactive: link-ul de pe 
YouTube cu povestea și o tablă ”Jamboard” (instrument digital folosit în Classroom) pentru fixarea și 
evaluarea conținutului poveștii, folosind metoda interactivă de evaluare: ”ciorchinele”; o temă simplă ( 
ghicitoare și alcătuire de propoziții cu cuvintele noi); o temă cu chestionar (întrebări vizând fixarea 
momentelor principale și sustragerea mesajului educativ al poveștii).  

Jocul didactic de evaluare: ”Recunoaște povestea”: prin intermediul acestui joc se poate urmări: 
pronunțarea corectă a vocalelor și grupurilor de consoane; recunoașterea poveștii sau a personajului dontr-
o poveste; povestirea de către copii în cel mult două propoziții a momentului prezentat în imagine. Ca 
varianta online, propun: cadrul didactic pregătește o înregistrare audio-video sau un Power Point care 
cuprinde pe fiecare slide imagini din trei povești audiate de copii pe parcursul unui semestru sau a întregului 
an școlar; educatoarea citește copiilor un fragment dintr-o poveste iar copiii trebuie să indice corect 
imaginea cu povestea care reprezintă fragmentul citit de educatoare; apoi descrie în cel mult două propoziții 
personajul principal al poveștii; pentru a fi mai atractiv acest joc poate fi desfășurat cu un punctaj, care 
odată atins de copil să acorde: aplauze, fețe zâmbitoare, etc 

 Jocul didactic de evaluare: ”Recunoaște personajul”: se poate desfășura online, astfel: 
educatoarea crează un puzzle digital; copilul trebuie să recompună întregul și să descopere ce personaj a 
ascuns puzzle-ul, apoi să indice povestea si să descrie cu cuvintele proprii personajul respectiv. 

Memorizare: ”La concurs”: la sfârșitul semestrului I sau a anului școlar, se poate desfășura online, 
într-o întâlnire ”Meeting”, folosind diverse platforme educaționale, un concurs de recitare a unor poezii, în 
cadrul căruia copiii trebuie să recite cu intonație, clar, corect, expresiv, cu ușurință o poezie cunoscută 
(cu/fără sprijinul educatoarei), învățată anterior în grădiniță. 

Poveste creată după un șir de ilustrații: ”Povestim după imagini”: educatoarea crează un 
Jamboard cu mai multe imagini așezate într-o ordine aleatoare; copiii trebuie să aranjeze imaginile în 
ordinea corectă și să creeze cu ajutorul lor o poveste. Astfel se poate evalua de către cadrul didactic: 
pronunțarea corectă a sunetelor și grupurilor de consoane, exprimarea corectă în propoziții și fraze logice, 
corecte din punct de vedere gramatical, utilizarea de către copii a formulelor de început și de încheiere, 
specifice unei povești; folosirea cuvintelor și expresiilor literare, însușite anterior, prin intermediul 
poveștilor citite de educatoare; existența în cadrul poveștii create de copii a momentelor principale, 
personajelor, timpul și locul acțiunii; capacitatea copiilor de a da un titlu corespunzător poveștii create. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. ”Educație timpurie nivel preșcolar”, M.E.C., București, 2020. 
2. ”Teste de evaluare inițială”, Anișoara Stroe, Ed. Aramis. 
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EVALUAREA ON-LINE 

 
 PROF. EC. GAVRIȘ MIHAELA PATRICIA 

C. T. ,,MIHAI VITEAZUL’’, ORADEA 
 
Evaluarea on-line, prin prisma noilor schimbări impuse de situația fără precedent cu care se confruntă 

umanitatea, pandemia generată de virusul Sars Cov 19, devine tot mai importantă. Evaluarea on-line devine 
o chestiune la care mă gândesc tot mai mult atât eu cât și colegii mei. Cu toții ne întrebăm cum am putea 
aprecia cât mai bine efortul depus de către un elev, cum am putea nota într-o manieră corectă elevul, acum 
când el nu se mai află în fața noastră. Învățământul pe întreg mapamondul trece printr-o schimbare rapidă. 
Dintr-o dată întreaga față a învățământului suferă o transfigurare de la învățământul clasic, în care cadrul 
didactic se afla față în față cu elevii săi sa învățământul asistat de tehnica modernă. Cred că cea mai mare 
dificultate o reprezintă faptul că nu toți profesorii au și abilități tehnice. Tehnologia modernă nu este la 
îndemâna oricui și profesorii se confruntă cu o situație în care elevii și părinții le cer informații de natură 
tehnică, informații care sunt menite a fi furnizate de un informatician nu de către un profesor de limba 
română sau de un profesor de biologie. 

Lăsând la o parte faptul că nu toți profesorii sunt informaticieni și că nu li se asigură mijloacele 
necesare pentru predarea on-line, computer, abonament, etc., la sfârșitul zilei profesorul dintr-o dăruire și 
năzuință că aceste lucruri se vor regla în timp, nu-și poate lăsa elevii nepregătiți și încercă sa facă tot ce 
poate și să se adapteze din mers la noile provocări pe care i le ridică viața de dascăl și să găsească cea mai 
bună cale de a-și face munca și de a-și pregătii elevii. 

Evaluarea elevilor este o parte foarte importantă în procesul de predare-învățare deoarece aceasta îi 
poate conferi profesorului informații dacă lecțiile susținute au fost înțelese, dacă informațiile noi au fost 
asimilate și daca procesul său de predare a fost un succes, de asemenea pentru elev reprezintă oglinda 
strădaniilor sale. 

 
Câteva metode de evaluare care se pretează în cadrul evaluării on-line sunt:  
Eseu restrâns 
Eseu extins 
Eseu liber 
Eseul restrâns este menit să rezolve o situație problemă. 
Se evaluează elemente de gândire convergentă și divergentă, operații mentale complexe- analiză 
 -sinteză 
 -evaluare 
 -transfer 
Eseul extins le solicită elevilor să construiască un răspuns liber în conformitate cu un set de cerințe 

date. 
Eseul liber le valorifică elevilor gândirea creativă, originalitatea, creativitatea. 
Pentru fiecare tip de eseu timpul alocat este de 40 de minute, după care trebuie să îl încarce în 

classrom. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRANCUȘI” 

PROF. INV. PREȘC. GEANA MARIA-CRISTINA 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru învățământul românesc mai mult decât o 

provocare. Întregul proces educațional de predare-învӑțare-evaluare a devenit proces educațional la 
distanțӑ, astfel, profesori și elevi au fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Se 
încearcă oferirea aceleiași educații de înaltă calitate a școlii „fațӑ în fațӑ” și îndeplinirea misiunii prin 
întocmirea unui plan de învățare la distanță în contextul în care școala este închisӑ.  

Condițiile actuale constituie o provocare pentru profesori de a se îndepărta de noțiunea de evaluare 
ca un simplu test, chestionar și a crea documente electronice, folosind tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi 
să devină autonomi în învățare. Platformele de învățare reprezintă modalitatea prin care se poate transmite 
copiilor mesajul de normalitate și educație în orice condiții. În acest cadrul virtual, sub forma propunerilor 
de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a oferi 
feedback-uri, se poate comunica cu elevii, inclusiv cu părinții.  

Învăţarea online necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva în același timp 
probleme de învăţare şi probleme tehnice. Învățarea de acasă, departe de profesori şi colegi, îi determină 
pe elevi să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. Elevii sunt 
încurajaţi să-şi asume aceste responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă, în viitor, 
aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii.  

Principiul unei abordări centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea ar trebui extins şi la 
evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia, sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. O altă provocare a profesorilor este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea de către elevi a competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

În contextele online, implicarea este esențială și, chiar dacă se lucrează în acest fel, trebuie să se 
creeze o interacțiune umană mai intensă. 

Învățarea – evaluarea, bazată pe proiect, cu utilizarea tehnicilor media, poate oferi elevilor mai multe 
opțiuni. Lor le place lucru la calculator, manifestă o creativitatea uimitoare, dar nu trebuie să se piardă din 
vedere natura academică a misiunii – ce se dorește ca elevii să arate că știu/ au învățat să facă. Produsele 
create de elevi sunt dovada calității educaționale, iar faptul că tehnologia permite elevilor să își exprime 
creativitatea este ceva despre care profesori din diferite țări vorbesc într-un mod pozitiv. 

Cu toate că utilizarea computerelor în evaluare era limitată (exista o tendinţă de a asocia evaluarea 
bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă), evaluarea online a crescut în 
popularitate deoarece se crede că tehnologia informatică va ajuta la administrarea unor volume mari de 
notare şi adminstrare. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate oferi flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată 

evaluarea și o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților 

grupului de elevi, este o adevărată provocare, iar oferirea unui feedback fiecarui copil în parte, îi motivează 
şi îi antrenează. Postarea de materiale adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte 
individuale care pot fi realizate acasă, cu minimum de resurse materiale, feedback-uri pentru teme sau 
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proiecte, păstrarea unei legături cât mai apropiată cu elevii și părinții acestora ajută pentru a trece cu bine 
peste acest moment dificil. 

Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor. Acest lucru este valabil mai 
ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod 
normal, în cadrul clasei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ionescu M., Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 

autoinstruire, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2001 
 https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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EVALUAREA ELEVILOR ȘCOLILOR POSTLICEALE ÎN SISTEM ON-LINE 

 
AUTOR: PROF. ANDREEA-ROBERTA GEORGESCU,  

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”SAN-ECO-MED” CRAIOVA 
 
 Evaluarea, componentă a procesului instructiv-educativ, este reprezentată de totalitatea activităţilor 

prin care: se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode 
şi instrumente de măsurare, în conformitate cu obiectivele urmărite, conţinut şi grupul de lucru vizat, în 
scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

 Pandemia COVID 19 este o realitate care a luat prin surprindere tot mapamondul, inclusiv mediul 
educațional. În calitate de cadru didactic, a trebuit să fac față provocarilor acestei situații noi și să mă 
adaptez mediului online.  

 Desfășurarea activității didactice în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a impus extinderea utilizării soluțiilor tehnice digitale care 
facilitează învățarea online, de tipul platformelor informatice integrate. Ministerul Educației și Cercetării a 
permis accesul pe platforme, precum și utilizarea aplicațiilor integrate acesteia, disponibile în regim de 
licențiere gratuit. Instituțiile de învătământ au înregistrat utilizatorii platformei, în conformitate cu legislalia 
GDPR și au permis implementarea și utilizarea platformei de către cadrele didactice care susțin cursuri on-
line, folosind echipamentele digitale. Platforma dispune sau permite accesul la o gamă diversificată de 
resurse digitale deschise, precum și la documentație privind utilizarea de către profesori a aplicațiilor în 
predarea on-line; Aceștia își organizează activitatea didactică online, gestionând transmiterea de informații, 
distribuirea temelor, evaluarea cursanților cu informarea în timp real referitor la evoluția învățării, etc.  

Avantaje întâlnite în procesul de evaluare a cunoştinţelor în sistem on-line: 
 promovarea de strategii de evaluare continuă, cu funcție formativă și formatoare, mediate optim 

de TIC, respectând principiile instruirii programate/instruirii asistată de calculator;  
 combinarea optimă a mijloacelor și procedeelor specifice metodelor de evaluare clasică - 

conversație, lucrări scrise, lucrări practice – cu cele alternative, complementare – autoevaluarea, 
investigația sau proiectul; 

 multiplicarea surselor de evaluare continuă, cu funcție formativă și formatoare și colectarea 
simultană a rezultatelor, cu consum minim de resurse; 

 încurajează elevii să aibă mai multă autonomie, folosindu-și la maxim creativitatea; 
 elevii timizi au avut un avantaj în a răspunde cerinţelor profesorilor; 
 metodă rapidă și eficientă de evaluare, cu feed-back rapid; 
 permite adaptarea cerințelor la nivelul elevilor; 
 se poate crea posibilitatea ca cerințele să fie lansate în orice ordine și să se poată reveni asupra lor 

de câte ori este nevoie, elevii fiind eventual limitați de rezolvarea integrală într-un anumit timp, nu și pentru 
fiecare item în parte; 

 accesul în orice moment și din orice locație cu condiția existenței logisticii (computer, o conexiune 
la internet și, în multe cazuri, software actualizat). 

Riscuri şi dezavantaje întâlnite în procesul de evaluare a cunoştinţelor în sistem on-line: 
 evaluarea pe parcurs realizată on-line nu este adesea relevantă, astfel încât cadrul didactic riscă să 

ajungă la final de modul fără a avea o opinie care reflectă realitatea referitor la nivelul de înţelegere şi 
achiziţie a cunoştinţelor de către elevi; între rezulatele obţinute la evaluarea sumativă şi evaluarea pe parcurs 
riscă să existe decalaje. De aici rezultă necesitatea realizării unor teme individuale de studiu pe care cadrele 
didactice să le dea elevilor spre rezolvare (spre exemplu, în cazul lucrărilor de laborator tehnologic, realizate 
pe parcurs, ar fi indicat să existe valori numerice individuale care să fie prelucrate de fiecare elev în parte 
în timpul temelor de casă, astfel încât să îşi exerseze fiecare cunoştinţele, în caz contrar, riscul de a apare 
documente care ”circulă” în cadrul grupei este mai ridicat);  

 dificultatea de a realiza evaluări corecte şi transparente;  
 tentaţia şi posibilitatea crescută de fraudare a evaluărilor; 
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 necesitatea unei pregătiri mai îndelungate a cadrului didactic și implicarea mai solicitantă în 
elaborarea itemilor de evaluare și în gestionarea testelor pe platformă; 

 elevii sunt nevoiți să îşi îmbunătăţească capacitatea de a lucra cu tehnologii noi si sunt 
dezavantajați cei care nu au acces rapid la internet; 

 posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, 
însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare – argumentare - contraargumentare și accentuarea 
gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri 
și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană (când nu este evaluare orală prin 
comunicarea video-audio unu la unu); 

 imposilitatea evaluării abilităților practice, a manualității și dexterității, absolut necesare 
domeniului de asistență medicală generală. 

Observând că există avantaje și dezavantaje ale metodelor de evaluare on-line, putem spune că 
utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. 
Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele 
virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 
a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
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 KAHOOT LA ORELE DE CHIMIE 

- KAHOOT.COM 
  

 GABOR ANNA MARIA 
 
Varietatea mare a instrumentelor moderne de IT și telecomunicații prezintă o oportunitate 

pentru profesorul de chimie de a aplica diverse metode de evaluare atât în predarea la clasă cât și în 
mediu online. Lucrarea de față vizează prezentarea aplicației Kahoot!, respectiv experiențele 
acumulate în aplicarea programului. 

Aplicația Kahoot! a fost dezvoltat în Norvegia în anul 2013, care într-un interval scurt de timp a 
devenit popular în educație. Nu întâmplător, deoarece crearea întrebărilor, sarcinilor este simplă, utilizarea 
sa este agreată atât de profesori cât ți de elevi. Totodată rezultatetele testelor sunt immediate. 

Există mai multe opțiuni pentru aplicarea Kahoot în procesul de evaluare ca parte integrantă al orelor 
de chimie. 

La aplicarea unui Kahoot! la începutul orei, se poate realiza o secvență de sarcini care conține 
întrebări din lecția anterioară combinată cu întrebări care introduc noțiunile lecției actuale. Astfel atenția 
elevilor va fi orientate asupra noțiunilor noi din lecția de zi. La întocmirea întrebărilor, putem încărca 
imagini și videoclipuri, respectiv putem regla limita de timp pentru răspunsuri.  

La predarea unei lecții cu dificultate ridicată se poate utiliza Kahoot! la testarea gradului de înțelegere 
a temei prelucrate. În acest caz profesorul va primi un feedback imediat, aplicând un șir rapid de întrebări 
Kahoot! referitor la tema studiată. Dacă rezultatul testului nu este satisfăcător, profesorul va avea la 
îndemână o situație clară, în urma căruia poate să revină asupra problemelor detectate. 

Cea mai eficientă modalitate de aplicare a unui test Kahoot!, este evaluarea rapidă a lecției de zi la 
sfârșitul orei. Dacă profesorul aplică regulat acest tip de evaluare, elevii vor fi derterminați să fie atenți 
permanent în timpul orei, pentru a putea răspunde la întrebările din test. Totodată profesorul va fi nevoit 
să-și programeze materia predate astfel încât să nu rămână în urmă pentru că noțiunile din lecție apar în 
testul aplicat elevilor.. 

O metodă eficientă în procesul de învățământ ar fi testul Kahoot! creat de elevi către elevi. Aceste 
teste trebuie să fie verificate de către profesor pentru că elevii interpretează altfel testele. 

Cum creăm un test Kahoot!? 
Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign up for free ! unde 

se vor înregistra datele personale.  
 

 
 
După logare, se deschide pagina https://create.kahoot.it unde se găsesc teste deja create pe diferite 

domenii sau puteți crea propriul test, apăsând butonul Create.  
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După apăsarea butonului Create, se deschide pagina https://create.kahoot.it/create#/new unde din nou 

se alege opțiunea Create.  
 

 
 Apare interfața în care poți crea testul și apăsând Add question puteți alege tipul întrebării Quiz sau 

True or False sunt gratuite, celelalte tipuri sunt contra cost. 
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Spre exemplu, pentru a crea un Quiz, alegem opțiunea Quiz. Va trebui să dați un titlu testului, să 

faceți o descriere a testului, să vă alegeți limba, puteți să-i atașați o imagine sau un clip video. 

 
Se trece la scrierea întrebărilor, apăsând pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question.  
Se formulează întrebarea, se stabilește timpul limită de răspuns, se dau variantele de răspuns, varianta 

corectă fiind marcată cu bifa. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după 
imagine sau filmuleț.  

 
La terminarea testului apăsăm butonul Done din partea stângă al ecranului. Apar trei opțiuni: 
 Test this kahoot - testarea Kahoot-ului creat 
 Play now – pornirea jocului 
 Share it with others 

 
Test this kahoot - testarea Kahoot-ului creat 
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Dacă se allege această opțiune putem verifica funcționalitatea testului. Pe ecranul din stânga apare 
codul de acces al testului, care trebuie transcris în partea dreaptă și se trece numele jucătorului, după care e 
pornește jocul cu butonul Start din stânga. 

 
După testare se poate trece la joc, prin alegerea opțiunii Play now. 
 
Play now – pornirea jocului 
Putem alege opțiunea Teach, adică pornirea imediată a jocului în sala de clasă sau Assign adică 

rezolvarea testului de la distanță. 
 

 
 
Opțiunea Teach 
Pe prima pagina se găsesc opțiunile de joc pe care le puteți alege, așa cum se poate observa în 

imaginea următoare: Classic (fiecare elev va răspunde individual) sau Team mode (pentru crearea de 
echipe, generate de calculator). 
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După încărcarea testului, se va genera un cod (pin) 
format din 6 – 7 cifre. Pentru accesarea testului de către elevi, 
aceștia trebuie să caute pe Google, aplicația Kahoot, să 
acceseze Enter kahoot game code. Vor tasta codul primit, 
apoi Enter game, după care își completează numele în caseta 
Nickname, iar după opțiunea Ok,go!, fiecare elev va fi 
înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. 
Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și 
porneste testul prin opțiunea Start.  

 
 
 
Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns cărora le 

sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme 
geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de unde vor alege 
varianta corectă. După terminarea timpului sau după ce 
fiecare elev a răspuns va apărea situația cu răspunsurile 
tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea 
următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea în timp real, 
culoarea verde, dacă răspunsul a fost corect, sau culoarea 
roșie, dacă răspunsul a fost incorect 

 
La sfârșitul jocului, apare podiumul:  
 

 
 
 
Prin opțiunea View report se pot accesa punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în 

calculator prin opțiunea Save Results, unde se va vedea statistica întrebărilor și răspunsurilor. 
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Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, (My kahoots), cu 

ajutorul opțiunii Edit ca în imaginile de mai jos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importanța utilizării aplicației Kahoot!:  
 
1. Obiectivitatea evaluării rezultatelor: Factorul uman implicat în evaluare este prin natura sa 

subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator, 
elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.  

2. Feed-back imediat pentru elev și profesor: Folosirea acestei aplicații asigură corelarea imediată a 
răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate 
proiecta mult mai rapid activitățile de reglare. 

3. Reducerea factorului stres: utilizarea acestei aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat 
de învățare plăcut, relaxant. Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un 
joc, ei nu simt ca sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de competiție.  

4. Centralizarea și stocarea rezultatelor: Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea 
grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul de cunoștinte al 
elevilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activității acestora pe o perioadă mai lungă de timp.  

5. Diversificarea modalităților de evaluare: Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, 
evitând rutina și monotonia, îmbunătățind calitatea actului de predare-învățare-evaluare. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA IN ONLINE 

 
PROF. RALUCA GABOR,  

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE STURDZA” TECUCI, JUD. GALAȚI 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Se vor enumera câteva: 
– Google Classroom: se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, profesorii sunt 
încurajați să exploreze și să permită si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
GĂBUREANU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALCANI, JUDEȚUL BACĂU 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online.  

O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate 
simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în present sunt: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
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 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, 
reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria 
învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, 
durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 
rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR: GACIȚA DANIELA VIOLETA 

 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ, JUD. MUREȘ 
 
 Spre deosebire de predare ce poate fi realizată cu ușurintă dacă îți place ceea ce faci, poate 

constitui chiar un challenging, evaluarea presupune o etapă în care responsabilitatea este mult mai mare 
întrucât atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Ministerul recomandă în privința activității online 
,,strategii alternative de evaluare de tip proiect, portofolii, cu tematică stabilită în comun cu echipe 
de profesori care predau mai multe discipline de studiu”, adaptarea strategiilor de predare-învățare-
evaluare la specificul activității online și nu în ultimul rând ,o platformă unică de învățare la nivelul 
școlii. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Evaluarea online poate fi aplicată pe 
oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă 
punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune 
răspunsuri de tip „da”/,,nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de 
răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. Evaluarea 
online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt 
de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, 
în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. Profesorii care caută modalități de 
integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor . 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

-Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele,teme,muzică,meme-uri.Aplicația poate fi accesată de pe telefon,laptop,tabletă, computer. -
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. -
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. 
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Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. În 
partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește 

exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește conținutului dorit de noi -Hot Potatoes . Suita de 
aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt 
JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi 
completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de 
rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o 
a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate. -
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.După ce ne creăm cont, o să apară o nouă 
interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul 
activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile. După ce am completat 
cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l 
și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este pozitivă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE 
*quizizz.com/ 
*wordwall.net/ro 
*learningapps.org/ 
*en.wkipedia.org/wiki/Hot_Potatoes  
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROFESOR GAGIU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 „DIACONU CORESI”  
 LICEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII „EMIL RACOVIȚĂ”, BRAȘOV 

 
Educația reprezintă unul dintre cei mai importanți pilaștri ai oricărei societăți. Pornim în călătoria 

educațională încă de acasă, unde părinții și bunicii ne sunt primii dascăli. Am putea, așadar, afirma că acasă 
beneficiem de o educație non-formală, axată într-o măsură considerabilă pe practici mai tradiționale și 
rudimentare, exemple de bună purtare și activități mai mult sau mai puțin casnice. 

 În România ideatizarea învățământului online a ridicat o serie de întrebări, obstacole și multiple 
provocări atât pentru dascăli, cât și pentru elevi. În alte țări, însă, învățământul online constituie o bună, 
dacă nu, chiar unica formă de educație pentru acei copii care locuiesc în zone izolate și îndepărtate de 
așezările populate. 

 Generația actuală de elevi nu este străină de tehnologie astfel că pentru mulți dintre ei, poate, 
învățământul de natură on-line reprezintă un pas mai aproape de progres. Din păcate, nu putem afirma cu 
tărie că acesta este și cel mai eficient din punct de vedere instrucțional, explicativ și evaluativ. Cel mai 
probabil la fel ar afirma și dascălii. Există mai puțin control asupra mediului virtual, nu dispunem de toate 
instrumentele obișnuite și necesare procesului educativ și, atunci, profesorii se simt incapabili, iar elevii 
mai liberi sau, din contră, mai neglijați, neobservați și mai stresați dacă se află în plin prag de examinare. 

 Pentru unele discipline, precum științele exacte, mutarea întregului câmp educațional în mediul 
virtual implică o adevărată provocare. Pentru limbile străine, însă, ar putea reprezenta chiar o ușurare sau 
un extra avantaj pentru colectivele mari de elevi. 

 Ca profesor de limbi străine, pendulez între a migra spre un optimism bine echilibrat pentru noul tip 
de învățământ sau îmbrățișarea obligativității educației tradiționale, offline. Este drept că interacțiunea 
devine mai greoaie, iar contactul dintre elev-elev și elev-profesor nu poate fi înlocuit cu vechiul raport 
dintre aceștia, specific învățământului offline.  

 Din punct de vedere al predării, consider că important ca element de lucru este segmentul de vârstă 
al publicului-țintă. Învățământul on-line nu reprezintă, fără îndoială, cea mai potrivită soluție pentru copiii 
preșcolari și școlari. Energia acestora trebuie fructificată și evaluată cu totul altfel decât în cazul elevilor de 
gimnaziu și liceu. Acestora din urmă li se poate predea cu ajutorul unor serii de platforme și aplicații. 

 Din lipsa vizibilității și autonomiei examinatorii, unii profesori au renunțat la administrarea de teste. 
Cu toate acestea, evaluarea elevilor este impusă ca parte constitutorie din procesul educativ. Prederea este 
urmată de verificarea cunoștințelor, măsurarea și evaluarea acestora. În cazul elevilor de gimnaziu și liceu, 
testul pe foaie a fost înlocuit cu cel dintr-un document Word sau formular Google. De altfel, eseurile pentru 
testarea creativității, comprehensiunii și a gândirii critice pot fi adaptate cu ușurință în aplicațiile oferite de 
mediul virtual. De exemplu, este cu mult mai facil pentru profesor să aplice corectarea unui eseu într-un 
document Word, unde scriitura elevului este standardizată, neimplicând neînțelegeri vizuale ale acesteia, 
iar greșelile pot fi ușor evidențiate cu ajutorul funcționalității Track Changes din cadrul programului 
Microsoft Office. 

 Capacitatea de ascultare poate fi în continuare testată fără probleme, iar cea de vorbire la fel. De 
altfel, elevii se pot bucura în confort de materialele video disponibile pe diferite platforme, reprezentând 
surse bogate de informație care poate fi ulterior testată. În aceeași situație se află și capacitatea de lectură, 
mediul virtual neschimbând prea mult tactica evaluării. Din păcate, examinările scrise sunt mai 
problematice, însă și aici există soluții discutabile. Fie variante personalizate, fie variante de testare 
cronometrată.  

 De asemenea, elevii pot lucra și în grupe fără a exista deranjamente de ordin fizic. Pot posta diferite 
materiale audio, video sau conținut original pe diferite bloguri sau platforme, reprezentând un element 
definitoriu al etapei educative digitale. Pe de altă parte, explorarea spațiului virtual și prin jocuri sau diferite 
fișe de lucru sunt și ele binevenite. Ba mai mult, elevii înșiși pot crea astfel de materiale pentru colegii lor. 
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 Deși învățământul tradițional are lacunele sale, iar cel digital avantajele sale, consider că o hibridizare 
a celor două ar fi cea mai potrivită soluție. Realitatea fiind astfel cum ni se înfățișează, ne adaptăm. Educația 
trebuie să continue indiferent de problematică. Actul învățării se impune și la fel și evaluarea. Tot timpul 
putem renunța la unele metode și apela la altele. Le putem inventa sau resuscita pe cele vechi. Important 
este să nu ne uităm scopul ca dascăli și obiectivul ca elevi. 
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TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROF. GĂINĂ LĂCRĂMIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” BUHUȘI, JUD. BACAU 
 
 Evaluarea online reprezintă o adevărată provocare pentru toți cei implicați în actul educațional, 

indiferent de nivel de studiu sau de disciplină. Deși platformele și aplicațiile se arată generoase cu 
educatorii, alegerea acestora trebuie făcută cu atenție, astfel încât să nu pericliteze foarte mult obiectivitatea 
evaluării. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – 
adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în studiere pe tot parcursul școlar. 

Învățarea – evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar să nu pierdem din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, este de dorit ca elevii să arate ce știu dar ș ice știu să 
facă cu noțiunile însușite. 

În ultimele luni, am încercat mai multe modalități de realizare a evaluării online la disciplina pe care 
o predau, limba și literatura română, folosind mai multe aplicații. Voi oferi, spre exemplificare, câteva 
dintre ele. Pe www.didactic. ro, platforma cel mai des utilizată de profesori, am publicat mai multe teste: 

 

 
Am observat că elevilor de gimnaziu le place ca evaluarea online să se realizeze dinamic, să fie 

implicate și să primească un feedback imediat. Pentru aceasta, am folosit aplicația learningsapps.org 
pentru verificarea noțiunilor predate, în care elevii, printre altele, trebuie să ordoneze în perechi casetele de 
pe un panou: 
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 Pentru verificarea lecturii unui text literar, după un prim contact cu acesta, obișnuiesc să le dau 
copiilor un test online, folosind aplicația create.kahoot.it. Elevii au de ales o variantă dintre cele patru 
disponibile, utilizându-și telefonul mobil, după ce citesc întrebările afișate pe ecranul calculatorului:  

 
Indiferent ce modalitate de evaluare se alege, e foarte important să se păstreze obiectivitatea evaluării, 

feedbackul să nu fie întârziat, iar elevii să devină martori ai propriei învățări. 
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EVALUAREA ELEVILOR PRIN INSTRUMENTE SI PLATFORME ONLINE 

 
GALICEANU VIORICA, ŞCOALA GIMNAZIALA FILIASI 

 
 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
 În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 
• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
 Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  

Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor 
*www.noi-orizonturi.ro  
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NOILE TEHNOLOGII ȘI METODE DE INVAȚARE ȘI EVALUARE A 

PREȘCOLARILOR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ROXANA GARLACIOV,  
ȘCOALA DE ARTA ”SERGIU CELIBIDACHE”,  

GRADINIȚA ”MUGURI DE LUMINA”, 
 LOCALITATEA ROMAN, JUD. NEAMȚ 

 
Utilizarea calculatorului în educația preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe 

într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educație este mult mai eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt 
puşi în situaţia de a găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor. Calculatorul este 
un mijloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de învăţare. Imaginaţia, la 
vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte.  

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor 
strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, cu 
ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de succes. Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie 
o modalitate de creştere a calităţii predării şi învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de 
lucru a educatoarei cu copiii, prezintă importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de 
instruire. Prin intermediul computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor 
abstracte, ale fenomenelor neobservate sau greu observabile. 

 Alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în 
scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul 
activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 

În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, 
iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul socio-cultural al 
lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care informaţia circulă, îi 
influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi repezi. 

Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă. Experienţele cognitive şi de 
exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia trebuie să fie în concordanţă 
cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor şanse egale la educaţie, 
indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă. 

Prin utilizarea calculatorului, procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni şi 
caracteristici, permite transmiterea de noi cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile acestora. Strategiile de 
predare-învăţare folosite pot sprijini şi stimula procesele învăţării active. Cunoaşterea este un drum ce se 
deschide pe măsură ce înaintăm. 

 Procesul de învăţare devine mai interesant şi mai plăcut prin intermediul calculatorului. Imaginile 
viu colorate, însoţite de texte sugestive, permit dezvoltarea limbajului şi a vocabularului celor mici. Bagajul 
de cunoştinţe generale creşte, pornind de la noţiuni simple, cum ar fi culorile şi ajungând până la 
cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, cum ar fi 
animale domestice şi sălbatice, anotimpuri, etc., încep să aibă înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel 
posibilitatea să le înveţe mult mai uşor. 

Pe de altă parte, evaluarea în contextul acestei pandemii care impune activitatea exclusiv on-line, are 
o bază deja consolidată, dată fiind activitatea anterioară a copiilor cu computerul. Am utilizat în evaluarea 
copiilor, diverse strategii: invitarea pe platforma Zoom și interacțiunea cu ei, trimiterea de fișe de evaluare 
a cunoștințelor pe domenii de cunoaștere sau interdisciplinare pe grupul clasei. Am propus diverse teme: 
”La mare”, ”La munte”, ”La bunici”, prin care am evaluat cunoștințele acumulate de preșcolari în anul 
trecut și pe parcursul vacanței de vară. 

Activitatea on-line deschide noi perspective asupra învățării, acum asistată de părinți, interacțiunea 
dintre aceștia devenind mult mai solicitantă dar și mai apropiată. Implicarea părinților duce pe de o parte la 
cunoașterea mai bună a specificului învățământului preșcolar, dar și la o consolidare a relațiilor părinte- 
copil prin cunoașterea mai obiectivă a capacităților fizice, psihice și de învățare ale copiilor lor. Astfel, 

1361



părinții sunt capacitați în a le oferi copiilor spațiu adecvat lucrului, mijloace și materiale didactice, timp 
alocat activităților de învățare. Chiar dacă părintele preia o parte din munca educatorului, acesta este cel 
care propune temele, coordonează activitatea copiilor, interacționează cu acesta prin video sau microfon, 
evaluează produsele muncii lor. 

Recunosc faptul că unii părinți refuză să se alăture grupului și nu postează lucrările copiilor invocând 
mai ales lipsa de timp, dar aceștia sunt în număr foarte mic, trei, patru din treizeci. Aceștia pretind că 
lucrează pe caiete speciale. 

Evident că evaluarea on-line este văduvită de observația cadrului didactic, de posibilitatea 
conversației, de interacțiunea dintre copii, de posibilitatea corectării imediate a greșelilor etc. Cu toate 
acestea, preșcolarii alături de părinți, au navigat pe internet descoperind materiale inedite: filme 
documentare, curiozități, cântece și poezii animate, filme educative despre igienă, viruși, fenomene, plante, 
animale etc. Simt că apreciază mai mult munca educatorilor, înțelegând specificul acesteia, mai ales când 
este vorba despre preșcolarii mici, cărora captarea și menținerea atenției se realizează destul de greu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Marin Manolescu, „Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică”, Ed. 

Credis, 2004. 
2. Revista de pedagogie, nr. 1-2, „Informatizarea învăţământului”, Institutul de Stiinte ale Educatiei, 

1994. 
3. S.M. Cioflica, B. Iliescu, „Prietenul meu, calculatorul”, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), Ed. 

Tehno-Art, Petroşani, 2003. 
4. http://www.unibuc.ro/eBooks/informatica.htm, U.B., site-ul oficial. 
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ASSESSMENT METHODS AND TECHNIQUES IN ONLINE EDUCATION 
 

 PROF. GAROAFĂ IUNNIANA 
 ȘC. GIM. „MIRCEA CEL BĂTRÂN”- GIURGIU 

 
The Most Used Methods for Online Evaluation 
Online evaluation is crucial. It helps to ensure that every student is getting the resources they need 

and that your organization is getting the best. The most effective methods to evaluate your online education 
program: 

 Online groups: You can see what your students really think about the online education. You can 
monitoring them and their discussions. 

Teachers can hold the classes an online discussions to get feedback from their students. 
You give them a list of topics, questions and materials in advance, so they can prepare. 
Then invite them to share their honest opinions .You can improve your online lessons. 
 Online training: If you are working with your team, you can still monitor your students` 

performance with the help of simulations. This gives you the opportunity to identify knowledge. 
 Online focus team: Choose a class and invite your students to participate in online course. Ask 

your students what they thought of the online class activity. You evaluate your course from a firsthand 
perspective. 

 Online questionnaires: Polls give you measurable data that is easy to chart and analyze. All of 
the responses are recorded in system. Focus on your learning objectives and desired outcomes.The students 
can complete the questionnaire quickly and get back to you. 

 Quantitative Assessements: There are multiple choice and true-false questions,provide 
measurable data. Before the online course you prepare your class materials. This allows you to track their 
progress and performance improvements. 

 Webinars: Are more interactive than surveys, but they do take time and careful planning. You 
must find the right video conferenceing platform, create a general outline, send the e-vites, and find the 
host.You can ask your students directly and then see where the conversation leads. 

 School stats: Virtualy every statistic relates back to online teacher from his students. Resarch their 
sheets, surveys and others to identify strengths and weaknesses. These evaluation methods can help teacher 
measure his online course effeciveness and continually improve his online lessons strategy. 

Techniques of evaluation consist of test items for measuring outcomes of learning. 
Tools are the instruments used for measuring the learning outcome. 
Assessement refers to learner performance. 
Evaluation refers to a systematic process. It helps us determine if a lesson is good and informs our 

design efforts. 
Formative Evaluation of Teaching: 
 To make sure you are 
meeting learners' needs 

 To keep motivating students 

 To keep focus on learner 
objectives 

 For tailoring teaching 

 To improve teaching to 
increase learning 

 To determine if teaching needs to be shortened, 
scaffolded or accelerated, and how this can be undertaken. 

 
  Some techniques can be use for formative evaluation: 

 Interviews  Observation 
 Assignment  Reflective writing 
 Surveys  Discussion 
 Focus groups  Minute paper 
 Pre-tests/post-tests  Informal discussion 
 Peer evaluation 
 

 Pilot study 
 Mid-semester course  
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 Summative evaluation of the teaching: 

 To determine how objectives were met 
 

 To determine if material/course is worth 
teaching again 

 To determine if any changes/interventions 
have made an impact 

 To determine cost-effectiveness 
 

 To determine student satisfaction and 
perceived learning 

 To identify areas for improvement 

 
  Some techniques that can be use for summative evaluation of the teaching: 

 Post-test  Peer evaluation 
 Surveys  Standardised test 
 Interviews  End of semester course evaluations 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

ON-LINE 
 

AUTOR - GASPAR EDIT 
 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
 
 Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? 
 Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate? 
 O facem pentru a avea un scop 
 Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea 
 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură 
continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. În marea majoritate a 
timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captân du-se usor atentia prescolarilor. În 
alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul 
de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii 
pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al 
părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele didactice î l reprezintă schimbul 
de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. Conferințele on-line facilitează transmiterea de informații 
în timp real și învățarea sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, 
Webex, Twinspace etc. 

 Activitatea online are avantaje evidente, reliefate, limite în relaționarea educator– copil, care au 
impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu 
se poate face virtual.În mediul online, fiecare copil poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 
situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă 
educatorul își cunoaște bine grupa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar 
putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. 

 Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un copil anume în contextul în care contactul nu 
este direct, educatorul este urmărit online de o grupă întreagă și fiecare copil îi solicită atenția.Un element 
interesant reliefat este acela că educatorii apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil 
de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu grupa, imposibilitatea urmăririi elevilor, dificila 
administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă 
digitală online. Fișele de lucru online, testele sunt făcute de copii dar împreună cu părinții, astfel educatorii 
nu pot monitoriza corect evoluția copilului. Pentru a susține activități de învățare, evaluare la distanță, 
educatorii folosesc mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: 

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Facebook messenger etc. 
•  apeluri telefonice/ SMS/ .utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri 

cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps  

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass . 
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe 
• jocurile online – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul 

ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line . 
• aplicații feed-back- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele 

mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter e 
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Copii din grupelel de grădinițe sunt 
evaluați după portofoliul lor, pe care le-au adunat în urma temelor efectuate acasă împreună cu părinții, pe 
baza unor fotografii, filmulețe puse în grupe închise pe facebook, pe baza unor teste făcute de educatori pe 

1365



diferite platforme educaționale. Testarea electronică poate fi efectuată și la cerer, de către părinte, educator, 
încurajând învățarea. Permite monitorizarea rapidă a progresului întregii grupe, include un număr mai mare 
de tipuri de întrebări, exerciții, acoperind mai bine materia pe care vrem să o evaluăm. 

Trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie monitorizat în continuu, comunicat 
și discutat cu familiile. Imlicarea părinților ca sursă de informații și evaluatori direcți se poate realiza prin 
activități comune, activități de consiliere online prin discuții individuale, periodice sau zilnice prin scrisori 
tematice, prin analiza portofoliului individual. 
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 EVALUAREA ONLINE  

 
 GÁSPÁR RENÁTA 

 LICEUL TEORETIC “HORVATH JANOS” MARGHITA  
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor. Datorită 
importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este 
cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. 
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari 
de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. Cel mai 
puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează 
independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă . 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile pentru a evalua și ghida (sau pentru 
a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele 
finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluare. 
 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
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Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE – ONLINE 

 
 PR. GATEA SORIN 

 
 În ultimul deceniu metodele de evaluare s-au diversificat în învățământul românesc astfel încât pe 

lângă metodele considerate tradiționale (datorită consacrării lor în timp) au apărut altele mai moderne 
numite complementare sau alternative (au apărut mai recent și au un pronunțat rol formativ și capacitate de 
activizare a elevilor în procesul de învățare). Din prima grupă putem aminti: evaluarea orală, evaluarea 
scrisă, evaluarea prin probe practice. Din a doua grupă amintim: observarea sistematică, referatul, 
portofoliul, investigația, proiectul, autoevaluarea.  

 În condițiile în care se trece la scenariul „roșu”cu desfășurarea orelor online suntem puși să ne 
adaptăm noilor condiții: pierderea controlului asupra elevilor care se află acasă și găsirea de alternative 
viabile pentru evaluare. De asemenea o provocare este capacitatea profesorilor și elevilor de a utiliza 
mijloacele digitale. Evaluarea poate fi făcută sincron sau asincron și mă voi referi în primul rând la cea din 
urmă. Însă mai întâi să vedem ce mijloace digitale putem folosi. 

 Din sistemul actual de evaluare, atât evaluările scrise și orale (sistemul clasic) cât și observarea 
sistematică practic dispar deoarece scad foarte mult în obiectivitate datorită tendinței unor elevi de a copia. 
În cazul unor discipline ca educația fizică, desen, muzică sau discipline tehnice evaluarea prin probe 
practice (deci sincron) rămâne singura modalitate însă prin intermediul camerei web, poate a fotografiilor 
(asincron) sau a microfonului. Pentru celelalte discipline putem folosi chestionare online. Important este să 
ne alegem una sau două programe și să le cunoaștem bine. Am ales trei modalități gratuite de realizare a 
chestionarelor, anume cu ajutorul Google Forms, Quiziz și Kahoot. 

 Google Forms (formulare Google) are avantajul că este deja conținut de platforma Google Suite 
oferită momentan gratuit școlilor din România. Un Formular are un Titlu, ca format o Temă, şi ca structură 
o mulțime de Întrebări considerate Item-uri. Cu el putem realiza atât formulare simple (sondaje) cât și 
chestionare foarte complexe ce necesită diverse prelucrări ale informațiilor stocate (se pot face automat 
statistici). Întrebările pot fi cu răspuns scurt, cu răspuns paragraf, cu răspunsuri multiple (în care poate fi 
corect unul sau mai multe răspunsuri), cu liste sau teste grilă. Putem încărca imagini, videoclipuri sau 
paragrafe și putem automatiza procesul de notare, asigurându-se și fedd-back-ul cu elevii. Are integrare în 
Google Classroom la teme; mai mult, cu ajutorul unui supliment -Timify.me se poate seta o limită de timp 
pentru activitatea elevului în cadrul testării. 

 Celelalte două programe propuse au fost create special pentru testare. Pentru unii poate fi o problemă 
faptul că sunt în limba engleză. 

 Quiziz creează chestionare cu variante multiple pentru întrebări sub forma unor slide-uri și are 
posibilitatea setării limitelor de timp; poate fi folosit atât sincron (teste în timp real) având o mare 
interactivitate cu elevii, cât și asincron, are o bună integrare cu Google Classroom, se pot adăuga texte, 
imagini, fișiere audio-video. Oferă rapoarte la sfârșitul sesiunii. 

 Kahoot are multe jocuri gata făcute pentru toate clasele și subiectele în secțiunea Descoperiți, putem 
amesteca întrebările, se pot adăuga imagini, poate fi folosit atât sincron -teste în timp real, cât și asincron -
acasă, se poate integra cu Google Classroom. Oferă rapoarte și statistici legate de evaluarea efectuată. 

 Se poate aminti și Mentimeter pentru sondaje sau Kubbu care permite crearea de activități, jocuri 
sau concursuri deci se pot desfășura teste și examene online. Rezultatele (care pot fi comparate și clasificate) 
se calculează automat și sunt stocate într-o bază de date. 

 Ca metode ce pot fi folosite atât în evaluarea curentă cât și cea sumativă avem: 
 Observația curentă (video și/sau audio) este metoda în care se urmărește sistematic participarea 

elevilor la procesul de învățare. În mediu digital se poate observa mult mai greu (sau deloc dacă sunt 
probleme tehnice) cât de activi sunt elevii, modul de rezolvare a sarcinilor de lucru, modul de colaborare 
în grup sau prestațiile individuale. Se recomandă a fi asociată cu alte metode de evaluare pentru aprecierea 
globală a elevului. 

 Referatul digital poate fi sinteză tematică din mai multe lucrări sau o investigație științifică 
independentă. Ca avantaj elevii își însușesc multe informați, își dezvoltă abilitățile intelectuale (capacitățile 
de analiză, sinteză, argumentare, interpretare) și poate fi folosit independent sau în cadrul unui portofoliu. 
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Ca dezavantaj elevul poate prelua elemente din mai multe surse fără a le filtra prin prisma propriei gândiri 
și nu poate fi folosit decât la clasele mai mari de liceu (implică o activitate laborioasă legată de documentare, 
formularea titlului și conceperea planului lucrării, redactarea, prezentarea și valorificarea referatului). 

 Portofoliul digital conține suma produselor realizate de elevi în cadrul procesului de învățare. Este 
un instrument complex de evaluare care se întinde pe o perioadă mare de timp (semestru, an școlar sau 
ciclu) prin care se pot întrepătrunde evaluarea curentă cu cea sumativă. El permite urmărirea evoluției 
elevilor în procesul de însușire a cunoștințelor, arată capacitatea de ordonare și sistematizare a informației, 
capacitatea de creație precum și stilul de lucru.  

 Într-un portofoliu se pot pune fișe de lucru, teste de evaluare, chestionare, referate, concluzii ale 
excursiilor și tot ce a produs elevul în activitatea de învățare. 

 Investigația constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau o activitate practică prin care 
elevul realizează o documentare, un experiment sau observarea unui fenomen pe o perioadă de timp dată 
(e necesar ca elevii să știe utilizarea motoarelor de căutare: Google, Wikipedia, Yahoo). Această metodă 
dă posibilitate elevilor de a aplica creativ cunoștințele însușite în situații noi și diverse. 

 Proiectul este o lucrare pe baza unei teme date (cu caracter teoretic, aplicativ sau amândouă) de lungă 
durată care cere multă muncă și efort intelectual. Tema poate fi pe o disciplină, pluridisciplinară sau acțiuni 
social culturale (expoziții, spectacole). 

Poate fi realizat individual dar de obicei în grup datorită volumului mare de muncă. 
Cel care planifică organizează și monitorizează activitatea elevilor este profesorul; el trebuie să ajute 

pe elevi să treacă peste piedici să găsească soluții alternative pentru eliminarea lor. Metoda aceasta are 
avantajul că dezvoltă deprinderile de documentare științifică, capacitatea de a organiza și sistematiza 
informațiile strânse precum și asumarea responsabilității. De asemenea dezvoltă abilitățile de a lucra în 
echipă (în Google Chrome avem Breakout Room care face grupe pe Google Meet). Ca și Portofoliul (în 
care Proiectul poate fi integrat), presupune muncă multă pentru documentare-investigare a unui domeniu și 
permite o evaluare complexă și nuanțată a procesului de învățare. 

 Autoevaluarea este activitatea prin care elevii îsi apreciază propriile rezultate pe baza unor criterii 
de evaluare stabilite de către profesor . Avem avantajul că responsabilizează pe elevi faţă de activitatea 
școlară şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaștere. Autoevaluarea în mediul digital implică însă un 
consum mai mare de timp și scurtcircuitează tocmai automatizarea notării din Google Classroom.  

 Mai sunt și alte metode moderne dar care abia intraseră în practica curentă în învățământul 
preuniversitar: hărțile conceptuale, metoda R.A.I., metoda 3-2-1. 

 „Hărţile conceptuale” („conceptual maps”) sau hărţile cognitive („cognitive maps”) pot fi definite 
drept oglinzi ale modului de gândire, simțire şi înțelegere ale celui/celor care le elaborează. Reprezintă un 
mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învățare, cercetare 
şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele.” (Oprea, p.255). Un caz particular mai cunoscut ar fi 
ciorchinele. Aici amintesc ca mijloace digitale Ayoa, sau Coggle.  

 Metoda R.A.I. provine ca denumire de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – 
Interoghează Metoda R.A.I. stimulează şi dezvolta capacitățile elevilor de a comunica (prin întrebări şi 
răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat. Poate fi utilizată în orice moment al activității didactice, în cadrul 
unei activități frontale sau de grup (pe Google Meet sau Zoom). Profesorul formulează o întrebare şi 
numește un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va numi alt coleg, adresându-i o nouă 
întrebare șamd; elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieși din „joc”, răspunsul corect 
fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în 
care nici el nu cunoaște răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 
La final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. În mediul digital are mai 
puține șanse de reușită deoarece pe elevii ieșiți din joc îi putem pierde, aceștia trecând la alte activități.  

 Metoda 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcții 
principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, p. 268). Denumirea acestei tehnici 
se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, elevii trebuie să noteze în format digital:  

- trei concepte pe care le-au învățat în secvența/activitatea didactică respectivă;  
- două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informații;  
- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care și-au format-o/au exersat-o în cadrul activității de 

predare-învățare.  
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 Metodele complementare de evaluare au următoarele avantaje: utilizarea atât pentru evaluarea 
procesului de învățare cât și a rezultatelor elevilor, descoperirea atât a laturii cognitive cât și a celor afective 
și psihomotoare ale elevilor, posibilitatea de a se aplica creativ cunoștințele însușite în situații noi, reduc 
gradul de tensiune emoțională. Dezavantajul lor este că necesită mult timp și unele nu oferă un grad înalt 
de obiectivitate dar în mediul virtual avem posibilitatea automatizării unor procese și refolosirea unor 
materiale când avem mai multe clase de același nivel (sau din anii trecuți).  
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IDENTIFICAREA METODELOR ȘI INSTRUMENTELOR UTILIZATE 

PENTRU EVALUARE ON LINE 

 

PROF ÎNV. PREȘCOLAR GAVRIL ANA-MARIA,  

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 ORȘOVA 
 

 Activitatea instructiv-educativă din grădiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare 

variate, multiple, adaptate la particularitățile individuale și de vârstă ale preșcolarilor. 

 Progresul copilului trebuie în permanență monitorizat și în această perioadă se face în parteneriat cu 

familia. Implicarea părinților ca evaluatori direcți se poate realiza prin activități comune părinți — copii – 

educatoare.  

Având în vedere faptul că în învățământul preșcolar principala formă de învățare este jocul, 

educatoarea are la îndemână un număr restrăns de tehnici/metode de observare, monitorizare și evaluare a 

progresului copilului în activitatea la distanță. 

 Modalitățile altemative de evaluare, care valorizează copilul și evidențiază aspectele formative ale 

jocului și apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuțiile individuale cu copiii, autoevaluarea, 

aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin metoda consemnării cu simboluri pe grupul de Facebook 

”Grădișcoala de acasă” (laude, încurajări, ecusoane, medalii, diplome), jocurile evaluative, jocurile de rol, 

lucrările practice, activități și preferințe, afișarea lucrărilor, activități în aer liber și alte activități în cadrul 

familiei. 

 Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare i-a determinat pe profesori să regândească 

procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de 

platformele digitale, la care preșcolarii mici au accesul limitat atât din pricina vârstei cât și a dependenței 

de un adult, unul priceput, oarecum, în mânuirea unui instrument modern. În general, părinții nu pot acorda 

suportul necesar . 

 Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, 

dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea 

performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării; 

 Este nevoie de crearea unui sistem de monitorizare și recompensare viabil, simplu de utilizat, flexibil, 

în vederea identificării progresului la nivelul clasei și al școlii, pentru valorificarea optimă a unor resurse 

în scop de învățare, respectiv validarea unor rezultate ale învățării. 

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din 

partea colegilor: idei/sugestii de activități cu suport digital, diverse tutoriale găsite online (de exemplu pe 

Youtube). 
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 Iată câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea evaluării on-

line și în susținerea grădiniței de acasă: 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 

formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 

text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 

. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de 

platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte 

detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 

pentru copii; profesorul creează testul, apoi se trimite codul de acces (PIN), se accesează testul într-un timp 

limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune 

al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la 

încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR GAVRILA CLAUDIA-ANDRA 

 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 

modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

În ceea ce privește învățarea limbilor moderne, studii realizate în mai multe ţări europene au relevat 
faptul că acestea se regăsesc printre disciplinele avantajate de folosirea TIC (cu o eficienţă de aprox. 57%). 
În studiul limbilor moderne se folosesc oportunităţile de vizualizare, comunicare, de organizare grafică, de 
reprezentare oferite de noile tehnologii. 

Prin utilizarea TIC profesorul dispune de numeroase posibilități în vederea evaluării activității 
elevilor săi. De altfel, ameliorarea activităților evaluative ar trebui să reprezinte o constantă în cazul fiecărui 
cadru didactic. În acest sens, este bine să avem în vedere atât utilizarea tuturor formelor de evaluare în 
activitatea de instruire–învățare (orice proces instructiv-educativ debutează printr-o evaluare inițială, 
continuă printr-o evaluare formativă și se încheie cu o evaluare sumativă), cât și a tuturor metodelor de 
examinare (orale, scrise, practice), ținând cont de faptul că fiecare tip posedă atât avantaje cât și limite, ceea 
ce înseamnă că nicio categorie nu trebuie favorizată în detrimentul celeilalte. 

Modalitățile alternative de evaluare (proiecte, portofolii, autoevaluare) ar trebui promovate din ce în 
ce mai mult în cazul limbilor moderne cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă și mai adaptată 
subiecților care fac obiectul acesteia, fără ca prin aceste modalități alternative moderne să fie eliminate 
evaluările de tip tradițional. 

Numeroase metode alternative de evaluare sunt posibile prin utilizarea noilor tehnologii didactice. 
Există nenumărate software-uri dedicate care pot face acest lucru, având avantajul unui feed-back imediat. 

 
Tendinţa procesului educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, adaptabilă la necesităţile 

elevilor. Metoda computerizată aplicată procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează cadrului 
didactic vizualizarea obiectivelor pe care acesta şi le programează pentru o anumită secvenţă de instruire 
stocând rezultatele obţinute de fiecare subiect într-o bază de date. Astfel, profesorul îşi poate organiza 
permanent o bază de date cu întrebări, construirea unui test fiindu-i astfel foarte uşoară, iar notarea automată 
de către calculator îi economiseşte timpul alocat corectării lucrărilor. 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
 GEORGESCU ANDREEA ELENA 

 C.S.E.I. ”SF. FILOFTEIA”, STEFANESTI, ARGES 
 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării, cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns şi în 

învăţământ. 
Învăţământul asistat de calculator îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea 

raţionamentului, imaginaţiei şi creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra 
rezultatului dialogului om - maşină” (O.I.D.I, 1990). 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 
deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor.Mai mult, 
elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-
back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

Alte metode de evaluare: 
În practica şcolară sunt folosite şi alte metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe 

parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei. 
Menţionăm câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor: 
• observarea; 
• referatul; 
• eseul; 
• fişa de evaluare; 
• chestionarul; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
• disertaţia/lucrarea de diplomă. 
Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului,  
proiectului şi disertaţiei/lucrării de diplomă, pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă. 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, 
adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 
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 Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar sanu se piarda din vedere natura academică a misiunii, cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu, au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Printre acestea se enumera: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

– Wordwall mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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KAHOOT-INSTRUMENT DIGITAL DE EVALUARE  

 
PROFESOR GEORGESCU IULIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, BRĂILA 
 
Evaluarea este strâns legată de celelalte două componente ale procesului didactic, predarea și 

învățarea. Lecția nu se termină când sună clopoțelul, ci când profesorii interpretează datele referitoare la 
impactul avut asupra elevilor în timpul lecției în raport cu obiectivele învățării- pe scurt, atunci când 
profesorii revăd învățarea prin ochii elevilor.  

Perioada pe care o parcurgem cu toții ne-a făcut să căutăm platforme care favorizează comunicarea 
cu elevii în timp real, instrumente digitale pentru învățarea colaborativă, dar și pentru realizarea eficientă a 
evaluării.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile online sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de evaluare clasică, față în față – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Kahoot este un instrument digital interactiv pe care l-am îndrăgit și care poate implica clasa în 
totalitate, în orice moment al activității, dar mai ales în evaluare. În mod normal, când elevii sunt fizic la 
școală, întrebările testului sunt prezentate pe perete printr-un video-proiector și pot răspunde prin accesarea 
aplicaţiei Kahoot.it, de pe dispozitivele mobile (smartphone sau tabletă). Testul poate fi rezolvat individual 
sau pe grupe. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea de a programa testul într-un interval orar și permite 
generarea unui link pe platforma de învățare utilizată. Această variantă este utilă când elevii sunt online și 
reprezintă o modalitate eficientă de evaluare. Aplicația generează automat un clasament al clasei și oferă 
notă, îți oferă date statistice legate de elevii care au întâmpinat dificultăți sau despre itemii cu grad crescut 
de dificultate.  

Dintre avantajele utilizării aplicației pot enumera: obiectivitatea evaluării, feedback rapid atât pentru 
elev, cât și pentru profesor, reducerea factorului stres, centralizarea și stocarea datelor, interactivitatea. 
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Baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, putând construi ei înșiși itemi 
pentru teste și, cel mai important, percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, nu simt că sunt evaluați, 
sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală. 

 Așadar, în contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente creeză o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004. 
- Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003. 
 
SITEOGRAFIE: 
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https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-
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1379

https://create.kahoot.it/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/


METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE 
 

AUTOR: PROF. LUMINIȚA-FILOFTEIA GEORGESCU,  
LICEUL ”CHARLES LAUGIER” CRAIOVA 

 
 Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii care sunt activate prin diverse forme de evaluare şi prin 

diverse metode de examinare a elevilor care se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a instruirii 
sau sau la finalul unei perioade de instruire. 

 Având în vedere situația globală provocată de Coronavirusul Covid-9, Guvernul României a anunțat 
închiderea școlilor și, puși într-o situație de criză, profesorii au căutat diferite metode de e-learning pentru 
a își susține orele de predare și evaluare.  

 Din ceea ce există gratuit la acest moment pe piață, după opinia mea, Google Classroom este cea mai 
rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului educațional. Fiecare profesor, folosind un 
Google Account poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile web. Practic, 
profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. Aceste 
teme și întrebări nu se fac simplu și nici ușor, iar elevii au tendința de a face lucrurile simple prin copierea 
temelor de la unii la alții. Dacă ar fi posibil, s-ar recomanda doar postarea unor teme pe care elevii să le 
lucreze ca exercițiu, iar după ce se revine la școală să se realizeze evaluările concrete. Evitarea transmiterii 
rezolvării temelor între elevi se poate realiza prin solicitarea de către cadrele didactice a unor teme 
individuale de studiu spre rezolvare, iar la lucrările de laborator sau probleme, solicitarea, eventual, a unor 
valori numerice individuale, care să fie prelucrate de fiecare elev în parte în timpul temelor de casă, astfel 
încât să îşi exerseze fiecare cunoştinţele. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.  

Nici unul din instrumentele de evaluare on-line nu este dedicat metodelor complete de evaluare. Voi 
încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă iar probele practice sunt relevante doar dacă au aplicabilitate în mediul 
electronic. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările pentru 
elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate 
instruirii asistate de calculator: 

 În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu 
folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării 
sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru 
a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. Contul instituțional unic, 
care identifică un elev după matricolul său, permite gruparea acestora pe clase/grupe de cursuri, și de multe 
ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de atât, o soluție on-premises poate 
monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un elev, pentru a asigura faptul că elevii nu s-au unit 
în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.  

 Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 
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Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de 
dificultate, etc. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
• Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 

• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 
anume, adevărat sau fals. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 
corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

• Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 
corect sau incorect. 

• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-
o ordine corectă. 

• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 
coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 
itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode: 
• generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat; 
• afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi. 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line 

la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
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• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 
sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 

• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 
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MODALITAȚI SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

  
 PROF. INV. PREȘC. GHEORGHE ANICUȚA  

 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 BRĂILA 
 
,,Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui 

pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învațării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului ‘’ 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diferitele tehnologii 

utile atât în predarea cât și în evaluarea online. Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt 
instrumente de aplicat cu mare atenție si în mod adecvat. Învatarea și evaluarea bazată pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  

 Există diferite modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare :  
- Platforma Zoom – pentru livrarea conținutului și organizarea activităților. Zoom are o variantă 

gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți.  
- Google Classroom – aici se poate discuta cu elevii (meet video chat e inclus gratuit acum), pot fi 

corectate temele și cel mai important e ca poate fi oferit feedback direct fiecarui elev. Se poate crea de altfel 
o bancă de comentarii pentru un feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți 
elevilor. 

- Google Jamboard – este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, astfel încat 
toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

- Google Forms –permite conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a putea trimite confirmări de participare la un anumit eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Acest serviciu permite profesorului să includa imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elevi. Aceștia pot primi atât intrebări deschise, cât și închse, cu mai multe variante de 
raspuns sau nu. Functia Quiz permite, mai departe, oferirea de feedback prompt, astfel încat elevii pot afla 
imediat dacă la un test cu raspunsuri la alegere au raspuns corect sau nu. Mai mult, se poate include 
explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul le primește imediat ce a terminat testul. În plus, 
un mare avantaj este acela ca testul se poate relua. 

- Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin ,,profesori ‘’, construind ei înșiși 
itemi de teste . 

- Wordwall – aici găsim mult mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la 
învățământul preșcolar și cel primar. 

- Jocuri online - sunt aplicații plăcute de către copii și de cadrele didactice deoarece își păstrează 
simțul ludic . Cele mai utilizate la vârstele mici sunt puzzle-urile online . JINGSAWPLANET-este o 
aplicație care permite încarcarea unui fișier de tip text sau fotografie și decuparea sub forme de piese în 
funcție de complexitatea dorită . 

- Creatoare online – sunt aplicații usor de folosit, foarte vizibile și ne ajută în crearea de colaje, 
filmulețe, animații. Cele mai cunoscute sunt : Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto . 

- Learningapps –este o platformă care oferă modele de aplicații, precum și posibilitatea creării de 
conținut. Există aplicații foarte interesante și distractive : rebus, puzzle, completeaza ce lipseste, unește 
perechile. 

- Quizizz – este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este de preferat, 
să explorăm și mai ales să încurajăm copiii să facă același lucru. 

 În contexte online, implicarea este absolut fundamentală și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă . 

 Nici unul din instrumentele de mai sus, nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Voi încerca mai jos o analiză a acestora pe metodele de evaluare : 

- pentru probele orale putem folosi fără nici o ezitare comunicarea video –audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
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întrebare sau o lecție învatata. Cât privește textele scrise, acestea ies din discuție pentru instrumente online. 
În online marea problemă, în ceea ce privește evaluarea, este verificarea identității, mai ales în instrumentele 
gratuite care nu folosesc conturi instituționale. 

 Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă vastă de posibilitați de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregatită decât suntem noi dispuși să exploram. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR GHEORGHIŢĂ CEZARINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI”- BUHUŞI 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor.  

 Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în 
special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din 
experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la 
administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.  

 Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-
uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

 Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. 
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ADVANTAGES OF ONLINE EVALUATION 

 
GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI, GORJ 
 
 Schools are gradually shifting from traditional paper-based evaluations to online evaluation systems. 
Fair and error-free evaluation practices and timely result delivery is a must in the highly competitive 

education scene. Digital evaluation systems help to overcome the challenges faced by examiners in the 
most efficient manner. The adoption of online evaluation systems has made life easier for teachers who 
undergo a tremendous amount of stress during the examination time. 

Online evaluation systems simplify the labour-intensive task of manually collating and correcting 
answer papers and sharing the results. It cuts the costs that go into printing and distributing the 
question/answer papers with students and examiners. With online evaluation systems, you can quickly scan 
and mark paper-based answer scripts digitally. Evaluating these answer scripts and creating reports will 
take only half of the time through the online system. 

At its core, evaluation of answer scripts is challenging. Examiners have a tough time assessing huge 
volumes of answer scripts belonging to students of various education levels. They assess a student’s 
knowledge in several different subjects and their basic to advanced learning levels. Online exam 
administration and evaluation systems make it easy to provide a personalised learning experience for the 
students as their scores, grades and performance are tracked in the centralised system. Online evaluation 
systems have specifically reversed the difficulties that came along with paper-based evaluation. These 
systems help to: 

 Centralise and streamline exam administering and assessment,  
 Reduce high cost, effort and time taken to evaluate the answer sheets manually,  
 Scan and encrypt copies of answer sheets for quick and secure sharing,  
 On-screen evaluation of paper-based descriptive answer scripts,  
 Cuts down the chance for malpractice and improves reliable assessment of answer sheets,  
 Options to add comments and feedback for student’s reference,  
 Auto grading features to reduce human errors,  
 Evaluate answer scripts from a desktop, laptop or web-enabled device,  
 Easy retrieval of answer scripts as per request from students or teachers,  
 Keep track of each student’s result and ranks,  
 Check specific results of a student and map their progress over time. 
The timely evaluation facilitated by online platforms brings down the waiting time and provides 

instant exam results to the students. With such immediate feedback mechanisms, a student can analyse their 
academic progress, their strengths and weaknesses quickly. The online evaluation process also frees up the 
time of the teachers so they can focus on the academic development of the students. The results can be 
analysed to identify areas of low performance so that teachers can focus on those learning gaps. The detailed 
reports help to create specific learning programs for these students, which leads to a better learning outcome 
and boosts the confidence of the students. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAPHY: 
https://www.merittrac.com/guides/online-evaluation-system 
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 ,,METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE” 

 
 GHEORGHIU IONELA (PROF. PRESC.)  

 SAVA- RADUCA IONELA (PROF. PRESC.) 
 GRADINITA CU P.P. NR.13 FOCSANI- VRANCEA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 

învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 
deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 

Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. Acest proces permite 
studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea materialului imprimat pe 
calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu 
posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: GHERASIM NARCISA 

ȘCOALA GIMN. “LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI, BACĂU 
 
 Evaluarea urmărește progresul copilului în raport cu el însuși. Progresul copilului trebuie monitorizat 

cu atenție, înregistrat, comunicat părinților din timp în timp. În urma evaluării, ca educatoare, trebuie să 
obțin răspuns la următoarele întrebări: ce a învățat copilul? (măsurare), nivelul de dezvoltare al copilului 
este suficient pentru stadiul următor? (prognoza), ce anume frânează dezvoltarea copilului? (diagnoză). O 
evaluare eficienta se bazează pe observare. Un bun observator poate obține informații prețioase pe care le 
poate folosi ulterior in evaluare. 

 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice.  

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

 În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în 
mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine 
clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior 
activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu 
un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 
și fiecare elev îi solicită atenția. 

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent 
percepută ca fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod 
al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de 
elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs 
corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează 
paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat 
instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea 
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de 
capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat. 

 Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea 
învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, 
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie 
să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

 Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată 
de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru 
profesorii din învățământul preșcolar și primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță 
pare să fie un impediment mai mult în învățământul secundar. 

 Dintre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, putem semnala în ordine: lipsa 
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme 
care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de 
învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru 
predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul 
disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și 
utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR: GHERGHE SIMONA AURELIA 

 SC. GIMN. PETRE SERGESCU DR.TR.SEVERIN MEDEDINTI  
 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informatională 

apare nevoia de cunoastere si la nivel informational prin utilizarea calculatorului în educatie, prin crearea 
de competente digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 
pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 

Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate 
etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare 
de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990) 

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 
deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 

Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câstigă teren. Deoarece performata în învătare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire si demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului scolar modern. Din dorinta de a evolua, de a transmite elevilor continut 
informational nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discutii pe teme de interes scolar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educationale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor usura munca didactică. În 
activitatea desfăsurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obtinerea abilitătilor de lucru. Sunt 
deschisi la tot ce presupunere inovatie în educatie pentru a livra cunostinte moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă fată, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade si concursuri scolare), dar si mediului lucrativ când vor urma o carieră. 
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Se pot remarca, astfel, valentele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învătare-
evaluare, necesitatea accesului la informatie, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total actiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ÎNTOCMIT DE PROF. OLIMPIA GHERMAN  

 
În ceea ce privește evaluarea, rolul esențial al acesteia este reprezentat de cuantificarea măsurii în 

care s-au atins obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare și învăţare. Privitor 
la sistemul de învăţământ, activităţile de evaluare, ar fi indicat a fi realizate în concordanţă cu perspectiva 
nevoilor de formare ale elevului. 

Evaluarea este necesar a fi axată pe aspectele ei formative, în așa fel încât să întărească şi să susţină 
interesul elevilor pentru învățare, să-i orienteze spre dobândirea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de studiere. Tot mai mult tehnologiile informatice și-au pus amprenta pe domeniul educaţiei, în 
predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea internetului a determinat varietatea paletei educaţionale. În 
felul acesta au apărut tipuri noi de cursuri, instituţii şi platforme online care îi ajută pe elevi. 

 Metode noi de predare, învăţare şi evaluare au fost adoptate în diferite instituţii educaţionale prin 
simplificarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice sau la o multitudine de teste online. 

Evaluarea online este o metodă de evaluare ce oferă un răspuns util situaţiilor identificate, având în 
vedere faptul că poate fi aplicată pe fiecare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale, și anume cea 
iniţială, cea continuă şi cea cumulativă. Punerea în practică a evaluării online deseori întâlnită este 
reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip adevărat” sau ,,fals”, de tip 
„da” sau ”nu”, de tipul asocierii de imagini, texte, de tipul selectării uneia sau mai multor variante corecte 
de răspuns din mai multe variante posibile sau întrebări cu răspuns deschis. 

Această evaluare online prin teste de tip chestionar este o modalitate care poate fi aplicată oricărei 
discipline de studiu, evaluarea având un înalt nivel de obiectivitate şi provocând elevii să acorde o atenţie 
sporită pentru a alege sau pentru a completa corect; totodată li se creează elevilor o imagine de ansamblu 
asupra materiei. 

Evaluarea realizată prin intermediul calculatorului se face instantaneu, iar elevul primește automat 
punctajul. Se consideră a fi o evaluare brută, cu un feedback insuficient, întrucât transmiterea notei nu 
oferă niciun indiciu explicativ referitor la tipul greșelii sau a cauzei acesteia, dar exact acest fapt poate 
stârni noi eforturi de învățare, noi eforturi de înțelegere. Această determinare de a depune alte eforturi 
pentru a învăța, pentru a înțelege este valabilă în situația în care elevul este conștient de această necesitate, 
dând dovadă de multă maturitate în gândire. Un examen poate fi considerat o ultimă lecție pe care o 
primește un elev înainte de absolvire. 

În cazul evaluărilor orale, se poate utiliza comunicarea video-audio unu la unu sau se pot utiliza chiar 
camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul să aibă posibilitatea de a răspunde la o 
întrebare sau de a prezenta o lecție învățată.  

Însă autoevaluarea sau observarea, metodele moderne, sunt mai dificil de realizat în mediul on-line. 
Pentru referate și proiecte se pot utiliza instrumente de management al conținutului pentru a fi ulterior 
încărcate și evaluate de către cadrul didactic. Și clasicul e-mail se poate utiliza pentru a transmite spre 
evaluare cadrelor didactice. În cazul proiectelor aplicate, de exemplu modele, schițe și altele, elevul are și 
posibilitatea de a filma prezentarea acestora și de a o posta on-line. 
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esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea 
procesului didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-
9 

1393

https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations


 
SE POATE ȘI ONLINE! 

 
PROF. GHIDU MIHAELA ALEXANDRA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” PLOIEȘTI 
 
 Pentru noi, cadrele didactice și mai ales la disciplina matematică, evaluarea este un moment extrem 

de important în planificarea demersului intructiv-educativ ce urmează a fi parcurs intr-o anumită etapă 
școlară, cel care poate stabili nivelul de cunoștințe și deprinderi de la care se pleacă în construirea noilor 
noțiuni și abilități sau aprecierea modului în care s-au sedimentat cele deja transmise . 

 Evaluarea inițială sau predictivă “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), evaluarea 
formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învăţare, depistând 
“lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000), iar evaluarea sumativă 
“se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, ale 
demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” (S.N.E.E.) 

 Incontestabil, pandemia a fost pentru toți un duș rece, care a rupt ritmul în întreg sistemul de 
învățământ, brusc. Nu am fost pregătiți pentru digitalizarea învățământului nici cu tehnica necesară, nici cu 
metodele potrivite, nici cu aplicațiile cele mai eficiente pentru a da rezultate. A trebuit să ne reformatăm 
rapid, mai întâi psihic, apoi mental și practic . 

 Și aici a inceput lupta contra cronometru a fiecărui cadru didactic de a se documenta, informa și 
pregăti, individual sau în mod organizat, prin webinarii, cursuri online, tutoriale, care au apărut cu celeritate 
pe toate canalele de informare.  

 De la WhatssApp, unde profesorii trimiteau inițial suport de lecție și teme, sau chiar au desfășurat 
lecții „online ”, pe grupuri cu întreaga clasă, unde puteau fi vizualizate prin poze și caietele cu lucrul 
individual ale copiilor, dar și tema pentru acasă, sau Google Classroom, din păcate tot asincron, dar unde 
lecțiile, temele, dar și testele online puteau fi mult mai bine organizate, treptat s-a ajuns la utilizarea 
platformelor și aplicațiilor sincron video de tip Zoom sau Meet, mai eficiente din anumite puncte de vedere 
și, cu siguranță, mai atractive pentru elevi sau chiar și pentru profesori . Nimic nu pare simplu la început, 
dar ceea ce face diferența întotdeauna este determinarea, ambiția și dorința de a ne duce actul pedagogic 
mai departe, indiferent de conjunctură, spre binele elevilor noștri.  

 Evaluarea in online, mai ales la disciplinele exacte, in ce mă privește, la matematică, este o reală 
provocare. Putem face o evaluare orală a cunoștințelor teoretice, sau să evaluăm nivelul deprinderilor 
însușite prin dirijarea rezolvării exercițiilor și problemelor în cadrul orei online. Putem face evaluarea 
acumulărilor prin corectarea temelor de acasă postate permanent pe Classroom de către elevi.  

 Un plus valoros și necesar activității online îl oferă aplicația Forms, care permite realizarea de teste 
online, cu diverse tipuri de itemi, cu setări alese pentru scopul propus, a căror corectare este instantanee și 
e urmată de inscrierea rezultatelor în catalogul clasei de pe Google Classroom, împreună cu toate 
răspunsurile corecte/greșite ale elevilor și toate statisticile dorite. Eficiență și rapiditate. Realizarea unui 
asemenea chestionar nu este deloc o problemă, odată ce ai parcurs de câteva ori etapele necesare pentru a 
te familiariza. Putem alege itemi cu răspuns simplu, raspuns ales, dar unic, sau itemi cu răspunsuri multiple. 
Testul poate beneficia de diferite setări de ajutor : ordonarea diferită a intrebărilor, limitarea postării 
răspunsurilor la o singură variantă, termen limită de postare a răspunsurilor. Elevii sunt mulțumiți că 
primesc imediat rezultatele, precum și greșelile pe care le-au făcut . Astfel metoda clasică de evaluare prin 
teste cu diferiti itemi este adaptată în online, cu variante pe care le vor utiliza des în viața uzuală, în diferite 
instanțe. Este drept că nu putem să ne rezumăm doar la acest gen de teste la disciplinele exacte, ci vom 
apela și la testele clasice, cu rezolvare desfășurată, postată pe Classroom în termen limită.  

 Se aduce în atenția tuturor lipsa socializării de care au mare nevoie elevii, însingurarea acestora in 
perioada de lucru exclusiv online . Pe lângă alte modalități de organizare a întâlnirilor, în cadrul cărora 
elevii pot fi împărțiți să lucreze în echipe, aplicația Jamboard este o tablă interactivă dezvoltată de Google, 
ca parte a familiei G-suite, ce permite lucrul pe perechi sau chiar grupe . Aceasta este utilizabilă în 
colaborarea online sincron, dar nu numai. Cu această aplicație pot fi răsfoite, văzute și trimise articole Jam 
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create de profesor, dar și de elevi sau echipe de elevi. Paginile realizate pot fi salvate in cloud și apoi 
vizualizate de pe orice device .  

 Este un mijloc de lucru deosebit de atractiv pentru elevi, care pot să realizeze pe fiecare dintre cele 
20 pagini pe care le pune la dispoziție un document Jamboard teme, proiecte, activități independente, 
individual sau pe echipe . Facilitățile Jamboard sunt multiple, elevii : pot scrie cu stilou, creion - culori și 
grosimi diferite, pot desena cu pensule cu culori diferite; pot insera : „note ” prin scriere la tastatură, imagini 
din drive, google sau device-ul personal, figuri geometrice, etc. 

 Profesorul poate să transmită un link al acestui document Jamboard către elevi, să repartizeze fiecare 
din cele 20 pagini elevilor/ echipelor, sugerând și tema de lucru independent în timpul orei online sau ca 
temă pentru acasă. Aplicația Jamboard poate fi utilizată și pentru a organiza materia de predare pe capitole, 
secțiuni, pe fiecarea pagină a documentului și distribuită elevilor pentru studiu, dar și ca formă de evaluare 
echivalentă cu lucrul individual, metoda proiectului, portofoliul sau activitatea pe echipe din învățământul 
clasic.  

 Cu siguranță sunt multe alte posibilități de a evalua activitatea și achizițiile elevilor, chiar și în online, 
sunt multe site-uri care oferă tipuri de teste și teme ce pot fi oferite elevilor spre rezolvare, dar m-am oprit 
asupra acelora pe care le-am utilizat mai mult la clasele mele.  

 Nu este de dorit să continuăm învățământul online pe termen lung, dar acesta este viitorul fără 
îndoială, iar pentru cel apropiat, chiar și în învățământul față în față, elevii au realizat că se poate și altfel, 
că există și altceva decât creta și tabla și vor dori, cu siguranță, câteceva din ce le-a plăcut online și la orele 
de curs în sala de clasă .  

 Așadar, așa progresează un cadru didactic :  
 AI REUȘIT ? CONTINUĂ ! 
 N-AI REUȘIT ? CONTINUĂ ! ( F. Nansen )  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 GHIORGHIEȘ MARIA - PROFESOR DE RELIGIE 
 ȘCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRAILA 

 
 La începutul anului 2020, întreaga lume s-a confruntat cu o situaţie complet nouă care a impus 

schimbări majore pe toate planurile. Ritmul vieţii este dictat de multe schimbări, de cele mai multe ori sub 
forma tehnică. Niciun domeniu de activitate umană sau aspect al vieţii private nu a rămas neatins de aceste 
schimbări. Adevărata provocare la nivel uman a fost şi rămâne gradul de adaptabilitate la aceste schimbări 
permanente.  

 În ceea ce priveşte sistemul naţional de învăţare, provocarea a apărut în posibilitatea de continuare a 
procesului de învăţare în sine. Pandemia este combătută printr-o serie de măsuri care a inclus şi distanţarea 
socială pe termen îndelungat. Atât elevii cât şi profesorii au fost nevoiţi să găsească alte metode de a putea 
continua procesul de învăţare. Una din alternativele pertinente, deja aplicabilă în multe alte zone geografice 
ale lumii, este învăţământul online. Trecerea la această formă, care poate fi temporară sau se poate 
generaliza în funcţie de foarte mulţi factori, este o provocare. Se impun pregătiri prealabile, precum dotarea 
ambelor părţi cu gadget-uri şi conexiuni la reţeaua de internet care să facă posibilă conectarea întregului 
colectiv profesoral, dar şi al elevilor, ei fiind actorii principali ai acestui demers. Se impune instruirea 
întregului colectiv profesoral şi instruirea elevilor în ceea ce priveşte utilizarea unor platforme care permit 
comunicarea online. Poate că se va impune chiar crearea unei platforme utilizabile doar pentru procesul de 
învăţare. Când toate aceste necesităţi vor fi realizate, la fel ca şi alte probleme aferente care vor fi 
identificate în procesul de implementare a noii forme de învăţare, cu siguranţă vor apărea şi rezultatele 
pozitive reale ale acestei forme de comunicare.  

 În ceea ce priveşte procesul de învăţare, evaluarea rămâne una dintre componentele principale. Nu 
trebuie uitat însă, că elementul cel mai importat în procesul de realizare al educaţiei rămâne factorul uman. 
În noile condiţii de comunicare la distanţă, vor fi necesare metode şi mijloace noi şi la nivel uman, pentru 
că nu doar dotările tehnice vor fi suficiente în stimularea şi motivarea actorilor principali, respectiv a 
elevilor.  

 Contactul frecvent și în timp util dintre elev şi profesor este cel mai important factor în cultivarea 
motivației și implicării elevului, în special în mediul de educație online. Prezenţa constantă, angajamentul 
şi dovada preocupării profesorilor îi ajută pe elevi să treacă prin situații dificile legate de adaptabilitate la 
noua formă de învăţământ și îi ajută să persevereze şi să rămână constanţi. Procesul de învăţare este 
îmbunătățit atunci când este rezultatul unui efort de echipă. Învățarea este un proces colaborativ și social, 
nu competitiv și izolat. Lucrând în echipă creşte adesea implicarea în învățare şi evaluarea se poate realiza 
cât mai obiectiv, funcţie de conţinuturi şi obiective. Metodele active de învățare şi evaluare îi angajează 
direct pe elevi, încurajându-i să descopere, să proceseze și să aplice cunoştinţele noi dobândite. 

 În viitor, trebuie adoptate planuri eficiente de evaluare atât a programelor de educație la distanță, cât 
şi a beneficiarilor direcţi, adică elevii. De asemenea, trebuie identificate punctele forte și eliminarea 
punctelor slabe ale acestora. Aceste planuri ar trebui să se bazeze în primul rând pe experiența celor care 
au trebuit să evalueze tehnologiile şi metodele utilizate în trecut. O evaluare justă ar trebui să înceapă chiar 
de la momentul iniţial al planificării programului de educație la distanță, obţinându-se astfel informații mult 
mai utile despre punctele forte și punctele slabe ale acestuia. Doar în acest fel, orice schimbare care se 
impune, poate fi făcută la timp şi în timp. A doua recomandare ar fi ca toate programele să adopte un sistem 
de evaluare pe mai multe niveluri. Din chestionare realizate special cu acest scop, rapoarte zilnice și 
feedback-ul profesorilor şi elevilor se pot obţine informaţii cantitative şi calitative legate de evaluarea şi 
monitorizarea elevilor, despre funcţionalitatea şi eficacitatea noilor metode. Analizarea şi interpretarea 
tuturor datelor vor duce la obţinerea de informaţii calitative care se pot transforma şi transpune în definirea 
noilor metode de evaluare. 

 În cazul evaluării elevilor la distanță, aspectele abordate vor fi: educațional, tehnic și de 
reglementare. Etapele de realizare sunt elaborarea şi transpunerea metodelor alese de evaluare la distanță, 
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alegerea și utilizarea instrumentelor tehnologice şi încadrarea în cadrul de reglementare prin raportarea 
adecvată la conţinut şi furnizarea acestuia.  

 Metodele posibile de evaluare sunt concepte deja bine definite din învăţământul clasic precum: 
verificarea cunoștințelor, înțelegerea, sinteza, testarea, fișa de lectură, rezumatul, comentariul, analiza de 
text, disertația, memorarea, compunerile şi compoziţiile reflective, postere, afișe, infograficele, diagramele, 
întrebări și răspunsuri, lucrări asistate online, practice şi de experimentare, scenariul şi simularea, proiectul, 
prezentarea orală şi susţinerea unei teze sau lucrări, interviu oral, jocul de rol, participarea directă şi 
indirectă la diferite activităţi, implicare directă sau observare, studiul de caz, rezolvarea de probleme şi 
exerciții. 

 Se recomandă să fie luate în considerare modalitățile care vor fi ușor de implementat atât pentru 
profesor, cât și pentru elevi. Așteptările la această situație excepțională trebuiesc şi ele, ajustate. În aceste 
condiţii, nu se poate cere elevilor prea multă muncă sau prea complexă. Trebuie stabilite instrucțiuni precise 
și clare, specificat timpul necesar, metodele de livrare a materialelor, locurile de acces şi criteriile de 
evaluare. Conţinutul predării sau descrierea testului trebuie distribuite pe scară largă cu instrucţiuni de 
utilizare prin intermediul e-mail-urilor şi a rețelelor online alese, eventual, cu asigurarea printr-o confirmare 
din partea elevilor în ceea ce priveşte primirea materialelor. Este necesară configurarea adaptărilor pentru 
elevii cu dizabilități. Oferirea de feedback elevilor referitor la munca lor este utilă, cu excepția cazului 
evaluării sumative, pentru a evita frauda, plagiatul și pentru a permite armonizarea notelor. Alegerea 
modalităților care vor limita timpul de corectare pe ecran presupune un proces de durată, dar finalitatea lui 
este eficientizarea utilizării timpului şi a evaluării în sine. În acest sens, se poate realiza şi utiliza o grilă de 
notare pentru a se alinia obiectivelor didactice și de evaluare și pentru a ușura citirea lucrării. Înregistrarea 
rezultatelor ajută la evitarea supraevaluării sau subevaluării unei abilități sau deprinderi. Conţinutul 
evaluării trebui conceput în aşa fel încât să limiteze, din nou, oportunitățile de plagiat sau fraudă.  

 Alegerea instrumentelor potrivite este un alt aspect important. Ar trebui favorizate pe cât posibil, 
instrumentele tehnologice instituționale şi alese metode de evaluare și redare care necesită puține tehnologii 
sau abilități tehnice pentru a facilita accesul cât mai multor elevi. În acest sens, ar trebui anticipate orice 
probleme tehnice și faptul că un student nu va putea să-și finalizeze sarcina, având ca alternativă o altă 
formă de depunere, încărcare sau descărcare, sau un test de rezervă. Respectarea cadrului de reglementare 
se realizează în primul rând prin consultarea permanentă a recomandărilor publicate de forumurile avizate, 
având în vedere ca toate noile metode de evaluare a cunoștințelor și abilităților să fie validate. 

 În țara noastră, această trecere la învățământul online va necesita, poate, mai mult timp, dar orice 
timp al istoriei acestei țări a avut pionerii ei. 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
 GICĂ MIHAELA RODICA – PROF. ÎNV. PREȘC. 

 GRADINIȚA NR. 233, BUCUREȘTI 
 
Pentru majoritatea, școala online, chiar de la începutul pandemiei, a fost un moment dificil, care a 

provocat tensiune și frustrare, venită pe neașteptate. Respondenții au menționat că nu au fost pregătiți pentru 
gestionarea crizei, au avut puține resurse și instrumente digitale pentru a se adapta la învățământul online.  

Cadrele didactice au depus un efort dublu, pentru a studia și a utiliza noi tehnologii de învățare în 
condițiile învățării de la distanță. Ei consideră că elevii mai greu au fost monitorizați, fără contactul direct, 
fără o comunicare deschisă și liberă. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 
a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 
pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 
comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 
indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților 
pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este 
obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și 
părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea 
emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat 
părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a 
diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care:  
– au fost atinse obiectivele programului de instruire; 
 – au fost eficiente metodele de predare/învăţare  
• Forme – Evaluare iniţială ; Evaluare formativă (continuă) ; Evaluare sumativă (cumulativă)  
• Scopuri – Auto-evaluare ; Metodă automată de examinare 
Modalitățile preferate de desfășurare a activităților de învățare cu elevii în această perioadă au fost în 

mare parte: telefon, Skype; email; platformele online Classroom, Zoom, Moodle ; Viber, Messenger, 
precum și altele. 

Nu a fost clară nici situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de copii, unii punând 
accent pe autoevaluare, iar alți profesori – pe acordarea de note. În special, elevii se confruntau cu faptul 
că nu întotdeauna puteau să primească un feedback constructiv din partea profesorilor, s-au convins cât de 
important este să organizeze eficient sarcinile de lucru independent (teme pentru acasă), care trebuia să aibă 
o utilitate mult mai practică. 
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Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși a 
provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a 
întregului sistem educațional tradițional. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ŞI TEHICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE  
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PROF. ÎNV. PREŞCOLAR GÎRLONŢA CARMEN 

 

În contexul actual, procesul instructiv educativ a experimentat o trecere de la aplicarea parţială sau 
integrarea mijloacelor şi a facilităţilor puse la dispoziţie de noile tehnologii în demersul didactic la utilizarea 
acestora în mod exclusiv. Acest lucru a necesitat un efort susţinut atât din partea educatorilor, cât şi din 
partea educabililor, la fel şi adaptarea la noile cerinţe. Deci toate cele trei funcţii ale acestui proces: 
predarea, învăţarea şi evaluarea au fost prezentat modificări şi reconsiderări. 

Evaluarea, în accepţiune modernă, reprezintă o activitate care însoţeşte pas cu pas procesul de 
predare-învăţare. Centrarea procesului instructiv-educativ pe competenţe, reorientează şi perspectiva 
evaluării, care se centrează pe activitatea de învăţare a elevului şi mai puţin pe rezultate şi care tinde să se 
realizeze prin intermediul unei metodologii complexe şi a unui instrumentar diversificat. 

Coroborând criteriile: cantitatea şi calitatea informaţiei sau a experienţei evaluate, axa temporală la 
care aceasta se raportează, sistemul de referinţă pentru emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor 
evaluate avem trei forme de evaluare care sunt prezente în activitatea fiecărui cadru didactic: evaluarea 
iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

Înainte de începerea unei acţiuni de formare se realizează evaluarea iniţială. Aceasta are o funcţie 
diagnostică, de a stabili achiziţiile elevului şi eventualele dificultăţi şi o funcţie prognostică sau predictivă, 
care orientează viitorul demers educativ în funcţie de aceste rezultate. 

În timpul activităţii de formare avem evaluarea de tip formativ, care permite reglarea procesului 
instructiv-educativ pe parcurs, ajută la remedierea dificultăţilor în momentul în care acestea apar, fiind 
considerate momente în rezolvarea unor probleme, facilitând astfel învăţarea. Aceasta se doreşte a deveni 
o evaluare „formatoare”, elevul fiind acela care devine conştient de importanţa scopurilor de atins şi 
convingerea acestuia ca numai el este capabil să--şi regleze / autoregleze/ corijeze acest proces. 

Evaluarea sumativă se realizează la finalul unui ansamblu de sarcini de învăţare ce contituie un tot 
unitar, fiind centrată pe rezultatele globale, de bilanţ ale învăţării. Se atribuie o notă, un calificativ şi 
intervine prea tâziu pentru a ameliora rezultatele şi a reface procesul deja parcurs. 

Indiferent de ce formă de evaluare vorbim avem de a face cu o serie de metode şi tehnici specifice. 
Totodată acestea necesită adaptarea lor la sistemul online. O evaluare eficientă presupune îmbinarea 
metodelor tradiţionale cu cele alternative de evaluare. 

Astfel, metodele tradiţionale sunt: evaluarea prin probe orale (pe bază de întrebări), prin probe scrise 
(prin teste, fişe) sau prin probe practice (activităţi experimentale, analiza produselor activităţii).  

Metodele alternative şi complemetare de evaluare pot fi utilizate cu succes chiar şi în activitatea 
online. Acestea sunt: observarea sistematică a comportamentului (aceasta se realizează prin fişe de evaluare 
sau caracterizare psihopedagogică, caiet de observaţii, grile de apreciere), portofoliul, proiectul, 
investigaţia, autoevaluarea (exersarea autoevaluării responsabilizează şi motivează pe cel care învaţă). 

Instrumentele şi tehnicile utilizate pentru realizarea evaluării presupun utilizarea de itemilor de 
evaluare. Itemii de evaluare pot fi clasificaţi din punctul de vedere al obiectivităţii, astfel:  

• Itemi obiectivi: cu alegere duală; de tip pereche; cu alegere multiplă; 
• Itemi semiobiectivi: cu răspuns scurt (cu variantele: întrebarea clasică, exerciţiul, chestionarul cu 

întrebări scurte, textul indus); itemii de completare cu variantele (textul lacunar, textul „perforat”) şi 
întrebarea structurată; 

• Itemii subiectivi: cu răspuns scurt, puţin eleborat; de tip rezolvare de problemă; de tip eseu; cu 
răspuns elaborat. 

Varietarea de metode şi instrumente de evaluare poate fi utilizată şi în învăţământul online, cu 
menţiunea că necesită adaptarea în funcţie de disciplină şi nivelul de vârstă. 

 În învăţământul preşcolar adaptarea acestora reprezintă o şi mai mare provocare şi presupune 
abordarea acestei etape din procesul didactic, sub forma jocului, ca activitate dominantă şi ca demers mai 
degrabă formativ şi mai puţin de bilanţ. 

 
Bibliografie: Manolescu M. (2010). Teoria şi metodologia evaluării. Editura Universitară. Bucureşti 
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CÂTEVA MODALITĂȚI DE EVALUARE ONLINE LA DISCIPLINELE 

SOCIO-UMANE 
 

PROF. MARIA-ALEXANDRINA GIURGIU  
 LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA 

 
 Plecând de la premisa că generația actuală de elevi s-a născut cu tehnologia digitală, că mintea lor 

preferă multimedia, că piața muncii pentru care noi pregătim elevii este într-o dinamică accelerată, putem 
prefera să vedem partea plină a paharului, chiar și în aceste circumstanțe triste. Mai exact, predarea și 
evaluarea online, dincolo de frustrările și neputința pe care le generează, atât în rândul elevilor cât și al 
profesorilor, oferă și posibilitatea de a exploata resursele de creativitate și inovație ale amândurora. 
Platformele de învățare online oferă o mare varietate de strategii și tehnici de evaluare. Rămâne, desigur, 
la latitudinea noastră, a profesorilor, să le alegem pe acelea care considerăm că ne servesc cel mai adecvat 
scopul, acela de a ne asigura că elevii au înțeles mesajul, informațiile pe care vrem să li le transmitem. Că 
pot folosi creativ aceste informații, la nivel practic și/sau spiritual.  

Desigur, în cazul disciplinelor pe care le predau (Educație pentru cetățenie democratică VII, Logică, 
argumentare și comunicare IX, Educație antreprenorială X, Filosofie XII) există o mai mare libertate de 
evaluare online decât, probabil, în cazul disciplinelor exacte. În cele ce urmează, mi-am propus să trec în 
revistă câteva dintre metodele de evaluare pe care le-am aplicat și le aplic în continuare la disciplinele 
menționate mai sus. Dar, înainte de a trece propriu-zis la expunerea acestora, vreau să mai fac precizarea 
că aceste discipline se studiază o oră pe săptămână (cu excepția elevilor de la filiera filologie care studiază 
două ore pe săptămână Logica, respectiv Filosofia). Din acest motiv, al numărului mic de ore, am ales, pe 
de o parte, să notez elevii (cu puncte – plus sau minus - ) pentru răspunsurile pe care le dau verbal la fiecare 
oră, iar pe de altă parte, am folosit ca modalitate de evaluare scrisă și proiectul sau eseul. 

Disciplina Educație pentru cetățenie democratică, clasa a- VII-a, a fost introdusă în curriculum în 
anul școlar trecut. Manualul pentru care eu am optat este cel de la editura CD Press. Acest manual, pe lângă 
formatul fizic are și o variantă digitală care oferă o varietate de aplicații, materiale video, fișe de lucru, 
studii de caz etc. Toate acestea îmi sunt de un real ajutor și îmi permit să evaluez oral elevii, constant, prin 
întrebări, formularea de argumente pe marginea unor situații practice expuse video sau în scris, scurte quiz-
uri sau teme de casă. Așa cum precizam mai sus, o altă modalitate de evaluare pe care o aplic deja de mai 
mulți ani este Proiectul ”Cetățeanul”. Acesta se lucrează în grupe de 4 elevi, fiecare având sarcini precise. 
Scopul acestui proiect este acela de a-i învăța pe elevi să privească cu mai mare atenție în jurul lor, în 
comunitatea în care trăiesc și să identifice problemele cu care aceasta se confruntă, probleme pe care și ei, 
ca mici cetățeni, le pot semnala autorităților și pot formula chiar alternative de soluționare, așa cum le văd 
ei. Evaluarea acestor proiecte se face pe baza unei fișe al cărei conținut este făcut cunoscut elevilor de la 
început, respectiv punctajele acordate pentru conținut, prezentare, cooperare și colaborare în grupă etc. 

Logică, argumentare și comunicare, clasa a IX-a. Așa cum lasă să se înțeleagă denumirea acestei 
discipline, ea îi învață pe elevi să capete încredere în puterea lor de a construi argumente valide, atunci când 
trebuie să dezbată o temă controversată, știind că au instrumentele logice necesare, să evite erorile de 
argumentare, să fie persuasivi, să evite tracul în expunerea orală a acestora, să stăpânească tehnicile de 
comunicare eficientă. Prin urmare, și metodele de evaluare sunt în consonanță cu scopul urmărit: punctarea 
elevilor pentru implicarea în dezbateri, pentru documentare în căutarea celor mai tari argumente, coerența 
și consistența în exprimare (orală sau scrisă). De asemenea, în evaluarea scrisă urmăresc cu predilecție 
capacitatea elevilor de a aplica informațiile teoretice în situații concrete de viață. Am aplicat teste scrise, cu 
itemi variați, fiecare item având un timp distinct de rezolvare, în funcție de complexitate. 

Educație antreprenorială, clasa a X-a. O metodă de evaluare pe care o aplic la Educație 
antreprenorială este proiectul (”O afacere de succes” –sem. I și ”Planul de afaceri” – sem. II). Proiectul 
este o metodă pe care am folosit-o și în anii școlari anteriori, cu succes. În feedback-ul pe care îl solicit 
elevilor la fiecare sfârșit de an școlar, aceștia s-au declarat mulțumiți de faptul că au putut coopera cu colegii 
lor pentru a găsi idei de afaceri (le-am furnizat o serie de materiale și articole din presă despre afaceri care 
au luat avânt sau, dimpotrivă, au falimentat în pandemie), au învățat să redacteze un plan de afaceri, să 
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caute informații pe site-ul unor mari companii, să înțeleagă mecanismele din spatele succesului acestora, 
resursele și munca pe care le presupune succesul. Ca și în cazul proiectului de la Educație pentru cetățenie 
democratică și aici evaluarea se face individual (dar se punctează și prestația elevului în cadrul grupei), pe 
baza unei fișe de evaluare.  

Filosofie, clasa a XII-a. Eseul filosofic este una din modalitățile de evaluare la care recurg adesea 
(alături de dezbatere sau analiza de text filosofic) pentru a mă asigura că elevii stăpânesc cunoștințele de 
filosofie dar și instrumentele logice pentru a putea prezenta un punct de vedere personal, argumentat, într-
o problemă de actualitate – cum ne raportăm la teme precum Sensul vieții, Bine și rău, Dreptate și 
nedreptate, Libertate și responsabilitate, Probleme de etică aplicată – avort, eutanasie, transplant de 
organe, clonare, procreare asistată medical etc. De asemenea, o altă posibilitate de evaluare este colajul 
video (l-am aplicat la tema Egalitate și dreptate). Elevii aveau sarcina de a alege din spațiul virtual imagini 
reprezentative pentru conceptele ”dreptate”/”egalitate”/”echitate”/”libertate”/”responsabilitate” și opusele 
lor, imagini care trebuiau însoțite de o argumentare succintă care să le motiveze alegerea. 

În concluzie, cred că circumstanțele în care se găsește societatea la nivel global, și cea românească în 
particular, ne obligă să cântărim și să alegem cele mai adecvate metode de educație pentru a sădi în mintea 
și în sufletul elevilor valorile care să le permită să facă față schimbărilor cu care ne confruntăm. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR GIUȘCA LOREDANA 

 GRADINIȚA CU P.P. NR. 2, BARLAD, JUDEȚUL VASLUI 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce credeți că se întâmplă 
cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? Predarea este componenta 
prin care transmitem conținut către elevi, iar învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și 
foarte diversificată. Evaluarea este în strânsă legătură cu predarea și învățarea. Experiența actuală ne ajută 
să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru 
profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a 
unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să 
devină autonomi în învățare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
- Google Classroom aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul ne 
permite să includem imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Ingeniozitatea profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 - Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales pentru învățământul 
primar. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR GÎZEA LOREDANA-MARIA,  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STELUȚELE MARII 
CONSTANȚA 

 
Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantifcarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne referim la sistemul de 
învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să 
întărească și să susțină interesul elevilor pentru studi, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe 
cunoștințe și spre activitatea de învățare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platform online care vin în ajutorul elevilor implicit a cadrelor 
didactice. Facilitatea accesului din fața calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, 
la manual electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învățare, 
dar și de evaluare să fie adoptate în majoritatea instituțiilor educaționale. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare șin evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. Experiența actual ne ajută să înțelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic - și să folosească tehnologia pentru a-I ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor 
volume mari de notare și administrare.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale : inițială, continuă și 
sumativă. În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare și învățare, utilizarea acestora în ceea ce 
privește evaluarea a fost limitată. Există o tendință de a asocial evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că așa s-a utiliazat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciții de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci popate îmbogăți experiența elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuții sau exercițiilor online. 

Există un număr de beneficii în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate 
ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate și reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat.  
Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și 

echidistanță și utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradițională față în față. 
Diferența constă în contextul evaluării, în interacțiunile dintre evaluator și cei care sunt evaluați și procesele 
de colectare și administare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuție la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii și administrării materialelor de evaluare și resurselor. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: utilizarea comunicării 
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prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite și a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri, 
alcătuirea și predarea de portofolii; și pentru testarea pe computer, de ex, răspunsuri scurte, întrebări cu 
răspuns de tipul alegere multiplă și quiz-uri. Unele dintre opțiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuții online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri și întrebări online; 
 activități experiențiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 reviziuri; 
 examene online( cu carte deschisă, cronometrate). 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii.  

 S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care 
încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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NOI PROVOCĂRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: GLODEAN IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA VALEA VIȘEULUI 

GPN BISTRA, MARAMUREȘ 
 
 Învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări în perioada 

actuală a pandemiei. 
 Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde comunicarea primește cu totul alte 

conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile interpersonale au primit 
noi atribuții, au devenit indirecte. 

 Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată de 
spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de 
accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor 
implicați. 

 Cu toate acestea, am descoperit avantajele acestei noi căi de a păstra contactul cu toți preșcolarii 
grupei. Educatoarei i se atribui un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat nivelului 
preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi competențele digitale. 

 A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de 
structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor 
preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale (adrese url, soft educațional), 
la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme interesante, atractive pentru copii, care 
să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și 
familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei 
implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților on-line. 

 Așa cum arătat, beneficiile sunt nenumărate, însă absența contactului direct este resimțită acut în 
aceste zile. Emoțiile se transmit prin imagini foto sau video înregistrate de educatoare, respectiv de către 
părinți, în spațiul virtual al grupului închis pe rețeua de socializare. 

 Tocmai de aceea, este imperios ca materialele concepute de educatoare să respecte câteva cerințe: să 
fie atractive atât din punct de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină fotografii, 
imagini, filme adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), 
să cuprindă elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personaje-surpriză, care să-i capteze atenția și să-
l motiveze în realizarea sarcinilor. 

 Experimentând în această perioadă activitatea didactică în spațiul virtual, aș putea enumera, pentru 
cadrul didactic și pentru copii, câteva avantaje și dezavantaje ale acesteia.  

 Avantaje pentru cadrul didactic: 
 diversificarea demersului didactic; 
 adaptarea conținuturilor și metodologiilor didactice la noi cerințe; 
 oportunități privind varietatea largă a instrumentelor de lucru online; 
 împărtășirea noilor experiențe cu ceilalți profesori; 
 îmbogățirea instrumentelor și metodelor de evaluare; 

Dezavantajele folosirii, pentru cadrul didactic: 
 pregătire deficitară în utilizarea tehnologiilor digitale; 
 impedimente în cooptarea tuturor preșcolarilor pentru participare; 
 colaborare ineficientă cadru didactic-familia preșcolarului (preșcolarii nu pot accesa materialele 

fără sprijinul părinților); 
 lipsa contactului interpersonal direct cu preșcolarii. 

Avantaje pentru preșcolari: 
 accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, ; 
 interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale; 
 păstrarea contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant; 
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 flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse; 
 unele avantaje pentru copiii cu dificultăți de învățare; 

Dezavantajele folosirii, pentru preșcolar: 
 slaba dotare cu tehnologii digitale a familiilor copiilor sau chiar lipsa acestora; 
 limitarea participării la activități în grupul de învățare datorită presiunii exercitate asupra părinților 

de alți factori (locul de muncă, alte probleme generate de pandemie); 
 imposibilitatea preșcolarilor de a accesa singuri adresa grupului pe internet; 
 dezinteres din partea copiilor/ familiilor datorită unor caracteristici singulare ale învățământului 

preprimar; 
 lipsa materialelor necesare realizării unor activități on-line (hârtie colorată, acuarele, imprimantă, 

etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020 
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 ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR GOGA POMPILIA ADRIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ” ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 
 
 În literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

 După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-
determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  

 Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, am considerat că cea mai bună modalitate de a continua 
cu elevii a fost aplicația ZOOM. Deși elevii provin din familii dezavantajate am fost foarte mult sprijinită 
în descărcarea aplicației ZOOM precum și a whatsapp-ui pentru a primi invitațiile la întâlnire. Totul se 
desfășoară normal, copiii primesc zilnic jocuri, filmulețe cântecele etc  

 Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosită decât dacă 
aș fi fost în sala de clasă. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea directă? 
… 

 După primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare 
sunt suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, 
conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se 
pregăti. 

 Vocația și dăruirea dascălului pot face ca încățatea on-line să fie plăcută și eficientă! 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROF. GOLIȚĂ ANDREEA 
  

 Odată cu schimbarea modalității de predare-evaluare în învățământul preșcolar, a intervenit și 

schimbarea percepției a ceea ce înseamnă predare-evaluare. Sunt luate în considerare acum, mai mult ca 

niciodată, metodele de transmitere a cunoștințelor cu ajutorul graficelor, video-urilor și imaginilor 

proiectate pe calculator. Profesorii au fost puși în situația de a-și adapta stilul de predare la noile cerințe 

tehnologice și de a-și canaliza creativitatea limitați fiind de un ecran. 

Această tranziție se realizează și în cadrul metodelor de evaluare. Copilul nu mai poate fi evaluat în 

mediul preșcolar din grădiniță, acest ochi observațional revenindu-i părintelui. După cum bine știm, 

părintele este subiectiv și din această cauză copilul învață anumite achiziții din punctul de vedere al 

propriului părinte și a viziunii părintelui. Interpretarea rezultatelor învățării este făcută prin intermediul 

părinților în învățământul preșcolar și atunci ea nu mai are aceeași valoare. Trebuie să recunoaștem că tot 

cu ajutorul părinților se face și transmiterea cunoștințelor, deoarece copilul nu are abilități de lucru cu 

calculatorul sau smartphone-ul. 

Metoda de predare cea mai des întâlnită este expunerea, prin care cadrul didactic transmite cunoștințe 

prin diferite forme, cântec, poveste video, o înregistrare cu un mod de a picta, desena, modela. Această 

metodă are un inconvenient, acela că educatoarea nu poate primi feed-back în timp real și imediat. Deci, ea 

nu poate să îmbunătățească modul de transmitere a informațiilor, să modeleze vocea în funcție de 

răspunsurile sau reacțiile copiilor sau să argumenteze o idee poate neînțeleasă de copil. 

O modalitate de evaluare este ca părintele să fotografieze rezultatul final al copilului, desen, pictură, 

colaj, sau să înregistreze copilul când acesta execută exerciții fizice sau când interpretează un cântecel. 

Educatoarea va prelua aceste rezultate și va completa fișele individuale ale copiilor ținând cont informațiile 

primite de la părinți. Nu pot fi urmărite în acest fel rutinele, dezvoltarea deprinderilor și abilităților motrice, 

mai ales motricitatea fină. În acest sens părinții trebuie să țină legătura permanent cu educatoarea pentru a 

primi îndrumări cu privire la modul cât mai facil de a-l învăța pe copil să își dezvolte deprinderi, abilități și 

competențe specifice vârstei. De acest parteneriat educatoare-părinte va depinde dezvoltarea viitoare a 

copilului. Cu cât părintele va fi mai interesat și va ține legătura cu cadrul didactic, cu atât mai mult va avea 

copilul de câștigat în drumul său spre o dezvoltare plenară. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. GOMAN ELISABETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ÎNV. GÂLGĂU IOSIF” PĂGAIA 
 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin 
intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. De exemplu, pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

*Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

*Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

*Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

* Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


 
MODALITAȚI DE EVALUARE IN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. GOMAN FLORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”INV. GALGAU IOSIF” PAGAIA 
 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 

conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. 

De mare ajutor în acestă perioadă sunt platformele educaționale, cum ar fi: platforma Zoom pentru 
livrarea conținutului și organizarea activităților, Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

 Evaluarea și în mediul online trebuie să fie corectă. Ea trebuie să fie completă, continuă și corectă. 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen online, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Iata câteva exemple de platformele: Adservio (cel pe care lucrează școala la care predau), Google 

Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms, etc. Acestea permit o gamă variată de întrebări, punctaje 
diferite și temporizare. 

Oricât de performanăt sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. GRĂDINĂRIȚA IULIANA DANA 

 
Conceptul “ a evalua” înseamnă “ a enunţa o judecată de valoare, după criterii precis stabilite, cu 

privire la o entitate determinată, în scopul adoptării unei decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul 
acestei entităţi”18. Astfel, evaluarea este o activitate de formulare a unor judecăţi de valoare privind 
rezultatele copiilor în concordanţă cu obiectivele educaţionale operaţionalizate. 

 Componentă a procesului de învăţământ, evaluarea stabileşte conexiunea între predare şi învăţare şi 
deţine rolul reglator, în sensul că oferă informaţii privind nivelul performanţelor atinse de către copii şi 
certifică gradul de înţelegere, asimilare a conţinuturilor.  

Evaluarea presupune măsurare, apreciere şi decizie, astfel cele trei operaţii se află în strânsă relaţie 
de interdependenţă şi interacţiune. O evaluarea eficientă este cea care parcurge mai multe etape. R. W. 
Tyler a propus următoarea etapizare a actului evaluativ: definirea şi cunoaşterea obiectivelor procesului de 
învăţământ, crearea situaţiilor de învăţare ce permit copiilor să îndeplinească comportamentele propuse 
prin aceste obiective, desfăşurarea procesului de identificare, înregistrare a datelor, analiza informaţiilor 
strânse, elaborarea concluziilor şi aprecierilor. (Nicola, 1994).  

In grădiniţă, evaluarea este folosită pentru a măsura şi aprecia cunoştinţele, priceperile şi deprinderile 
dobândite de copilul preşcolar, dar şi pentru a ajuta educatoarea să-şi formeze o imagine cât mai corectă 
asupra eficienţei actului de predare- învăţare şi să adopte decizii în vederea ameliorării şi optimizării 
acestuia. Prin evaluarea nivelului de pregătire a preşcolarului punem în evidenţă randamentul obţinut şi 
strângem informaţiile necesare pentru a interveni cu măsuri prompte şi eficiente. 

Procesul de evaluare are caracter constativ şi formativ. Rezultatele evaluării îi oferă cadrului didactic 
informaţii despre nivelul de atingere a obiectivelor urmărite, în ce măsură copilul s-a adaptat şi integrat şi 
îi sugerează modificările, ameliorările ce trebuie întreprinse în actul educational. Evaluarea apare în toate 
tipurile de activităţi desfăsurate în grădiniţă şi urmăreşte dezvoltarea personalităţii copilului din punct de 
vedere cognitiv, socio-afectiv şi psihomotor. Sub acest aspect, se impune cadrelor didactice să eficientizeze 
demersul educational prin introducerea unor noi strategii şi metode de evaluare. Copilul va învăţa să se 
descopere, să-şi formeze o imagine de sine pozitivă, să aplice deprinderile dobândite în situaţii diferite 
realizând astfel transferul de cunoştinte dintr-un domeniu în altul.  

In contextul pandemiei determinate de virsul SARS-COV-2, în învăţământul preşcolar online, 
metodele si tehnicile de evaluare trebuie adaptate specificului acestui nivel, în funcţie de particularităţilor 
psiho-individuale şi de vârstă ale copiilor. In vederea realizării unei evaluări obiective care să permită 
cunoaşterea cu exactitate a performanţelor copiilor şi luarea unor decizii în vederea optimizării actului 
educational se folosesc strategii de evaluare ce au la bază un sistem de metode combinate. Bineînțeles, toată 
această activitate de evaluare trebuie să se realizeze prin joc, întrucât jocul reprezintă activitatea 
fundamentală a copilului de vârstă preșcolară.  

Sintagma “metodă de evaluare” înseamnă calea, drumul parcurs de profesor şi copil în demersul 
evaluativ. În lucrările de de specialitate există o gamă largă de metode şi tehnici de evaluare ce pot fi grupate 
în două categorii: metode tradiţionale ( evaluare orală, evaluare scrisă, evaluare prin probe practice) şi 
metode moderne ( interviul, studiul de caz, portofoliul, proiectul, observarea sistematică a 
comportamemtului copilului, autoevaluarea), ce pot fi transpuse, adaptate învățământului online. 

În evaluarea preşcolarilor, probele orale trebuie sa aibă obiective concrete, sarcini concise si adecvate 
conţinuturilor și să fie însoțite de explicațiile clare ale educatoarei. Prin intermediul platformelor 
educațioanale, cadrul didactic trebuie să creeze un context favorabil în care copilul să se simtă confortabil, 
sa participe activ și implicat. Se recomandă ca probele de evaluare să fie însoțițe de un material atractiv, cu 
animații- Power Point, jocuri interactive- aplicația Wordwall, Animaker sau Livresq. Copiii trebuie sa fie 

18 Ioan Cerghit, 2008, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura Polirom, Ediţia a 

II-a, Iaşi, p. 344. 
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încurajaţi, iar efortul fiecaruia în rezolvarea sarcinilor, apreciat. De asemenea, tonul pe care îl foloseşte 
educatoarea în comunicarea rezultatelor şi explicarea greşelilor trebuie să fie unul blând, cald în vederea 
stimulării acestuia în etapa următoare, să se puncteze aspectele pozitive, reuşitele, astfel încât copilul să se 
mobilizeze atât în caz de reuşită, cât şi în caz de eşec, să manifeste încredere în forţele proprii şi să se evite 
critica ce descurajează.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Cerghit, I. (1980), Metode de învăţământ, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică. 
- Cerghit, I. (2008), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 

Iași, Ed. Polirom, Ediţia a II-a. 
- Cucoş, C. (2001), Istoria pedagogiei, Iaşi, Ed. Polirom. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR GRADINARIU ANUTA 

 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. GRADINARU CORINA 
LICEUL ”ȘTEFAN CEL MARE” CODAEȘTI, JUD. VASLUI 

 
 Sistemul de învățământ românesc a cunoscut noi schimbări datorate de situația globală actuală. 

Mediul online a devenit principalul mijloc de comunicare și interacțiune din sistemul de învățământ iar 
profesorii s-au străduit să găsească cele mai bune soluții pentru a continua procesul de învățare. 

 Evaluarea didactică modernă, axată pe procesul de învățare este o evaluare formativă care trebuie să 
asigure reglarea din mers a activității educaționale. Evaluarea reprezintă un proces flexibil care are rezultate 
semnificative în cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o evaluare în 
mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial al elevilor? 

 Conform Ordinului nr. 413 din 19 mai 2020 predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse 
de Ministerul Educației în fișa-cadru a postului pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar. 
Astfel, au fost introduse criterii care țin de: 

- proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică; 

-  utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de 
învățare pe platforme educaționale; 

- organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, 
extrașcolar și online; 

- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online; 
-  realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev19. 
 Evaluarea realizată în mediul online are atât avantaje cât și dezavantaje. Astfel, printre atuuri trebuie 

menționat faptul că se oferă o evaluare precisă, rapidă și obiectivă. Contestatarii acestui tip de evaluare 
vorbesc despre insuficiența unui feed-back sau chiar lipsa acestuia și chiar despre o comunicare deficitară 
între profesori și elevi. Dar, indiferent de acestea, evaluarea din mediul online a cunoscut o dezvoltare 
rapidă, fiind un mijloc folosit, din ce în ce mai mult de profesori și chiar agreat de elevi. Pentru gestionarea 
claselor, un număr semnificativ de profesori recurg la instrumentele de evaluare puse la dispoziție la ora 
actuală de Google Classroom, dar și de Microsoft Team. O evaluare orală se poate realiza cu ușurință în 
timpul videoconferințelor când evaluatul poate să prezinte un răspuns la o întrebare sau o lecție învățată. 
On-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor recomandări pentru realizarea testelor pentru probele scrise. O 
mare problemă care apare în acest caz e reprezentată de corectitudinea rezultatelor și chiar de respectarea 
identității. Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, trebuie respectate mai multe principii 
precum: 

- alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
- definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
- limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
- închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat. 
 Evaluarea din cadrul activității online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 

didactic – elev care pot avea un impact negativ asupra învățării eficiente. Astfel, sprijinul pe care în mod 

19 Ministerul Educației și Cercetării, 2020, Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare 
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 6.143/2011. Disponibil la https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamrxguyq/ordinul-nr-4247-2020-pentru-modificarea-si-
completarea-metodologiei-de-evaluare-anuala-a-activitatii-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-aprobata-prin-ordinul-
ministrului-educatiei-cercetarii . Accesat la 08.11.2020. 
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tradițional profesorii îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit 
online, date fiind limitările tehnologice implicite.  

 În domeniul evaluării asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția rapidă de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea cunoașterii. Evaluarea în mediul online 
trebuie să urmeze aceeași paradigmă, să favorizeze autoreglarea și autoreflecția. 
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 INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE  

 
 PROF. GRADINARU LAVINIA 

 GRADINIȚA PP1 CARANSEBEȘ 
 
 Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce şi 

controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, conform 
resurselor bibliografice: 

 „Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, 
conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a 
educaţiei.”  

 Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la 
o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru 
colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.  

 Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.Termenul 
de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care 
conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire.  

 Platforme de e-Learning Open Source Platforma MoodleModular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) este un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, 
oferind un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori 
şi dezvoltatori. 

 Sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp elev şi 
profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a profesorului 
ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student pentru a-l ajuta să 
dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează discuţiile şi activităţile 
într-o manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod colectiv obiectivele generale ale 
cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi utilizare de materiale şi metode moderne de 
lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează creativitatea.1educat–portalul ofertei de cursuri: 
www.1educat.ro 1educat este un portal specializat în prezentarea ofertelor de cursuri, promovând 
perfecţionarea în anumite domenii de interes general.  

 Conţine informaţii utile despre planificarea carierei şi mediului educaţional, precum şi numeroase 
resurse, dispunând şi de un asistent online. Are următoarele secţiuni: 1. Oferta de cursuri –sunt prezentate 
oferte de cursuri din domenii ca: economic, sociouman, IT&C (Information Technology and 
Communications), limbi străine, calificare.  

 Este descris modul de alegere a unui curs, sunt prezentate cursurile online gratuite, există un program 
special de consiliere, se poate consulta piaţa locurilor de muncă sau se afla cum se redactează un CD. 

 Această secţiune prezintă şi câteva aspecte negative: unele cursuri, informaţii despre anumite 
domenii, cursuri sau furnizori de instruire lipsesc, ele existând doar cu titlul (exemplu: proprietate 
intelectuală). 

 2. Planificarea carierei –sprijină pe cei aflaţi în procesul de consolidare a carierei oferind detalii 
despre: • managementul carierei –ajută în alegerea unei cariere optime, în condiţiile în care  

condiţiile pieţei de muncă se schimbă; • consilierde carieră –stabileşte obiectivele de carieră, 
abilităţile şi aptitudinile necesare; • programe de consiliere –clasic sau online; • societăţi de plasare –oferă 
adrese Web ale celor mai importante societăţi de plasare din ţară, locuri de muncă, burse, studii în 
străinătate; 

 3. Editor –secţiune destinată publicaţiilor educaţionale; 
4. Mediul educaţional –cuprinde ştiri, informaţii, legi, ordonanţe, acte normative din domeniul 

educaţiei. Fig. 1–1educat –portalul ofertei de cursuri: www.1educatProiectul Şcoala Online: http://www.e-
scoala.ro/Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite utile elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor 
dornice de instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning 
şi altele. 
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 Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să contribuie la dezvoltarea 
şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe formate din elevi, studenţi şi 
profesori . 

 Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de informaţii 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi 
moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. 

 Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download 
gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului. 

 Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul numeroşilor 
colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau educaţional. 
Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De 
asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum şi îmbunăţăţirea 
designului paginii principale. 

 eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea 
Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning 
(www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui 
profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere 
ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, săfie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de 
sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai platformei.Învățarea interactivă, colaborarea cu 
elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților 
TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect 
eTwinning. 

 O echipă alcătuită din specialiști TEHNE-Centrul pentru Inovare în Educație și ISE-Institutul de 
Științe ale Educației, a derulat o cercetare pe tema implicării profesorilor din școlile românești în programul 
eTwinning. Proiectele eTwinning nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și 
valorificate mai departe de cătreparticipanți pentru îmbunătățirea calității în educație. De fapt, cerințele 
actuale sunt de a integra în curriculum-ul obligatoriu proiectele colaborative online eTwinning, deci trebuie 
să crească numărul celor care implementează astfel de parteneriate. 

 Concluzii 
 Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii implicați în proiecte on-line de învățare prin 

colaborare la nivel european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a interacționa 
cu elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte 
standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, 
munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de apurta un dialog constructiv, 
aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității participanților. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 BIBLIOGRAFIE: 
- http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala – Online 
- etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdfwww. 
- 1educatwww. 
- edu.ro 
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MÉTHODES ET TECHNIQUES D'ÉVALUATION DANS 

L'ÉDUCATION EN LIGNE 

 

LUMINIȚA GRAUR, PROFESSEUR DE FLE 

AU LYCEE TECHNOLOGIQUE „JACQUES M. ELIAS“ SASCUT 
 

  

 Depuis quelque temps, on parle de plus en plus de l’application des nouvelles technologies dans le 

processus d’apprentissage et d’enseignement, ce qui faciliterait la transition de l’éducation traditionnelle et 

de l’approche pédagogique fermée vers un système éducatif centré sur l’élève. L'éducation en ligne, de type 

e-learning, est aujourd'hui devenue une méthode utilisée par les meilleures universités à l'étranger, offrant 

de multiples avantages, de la facilitation des interactions entre étudiants, au fait qu'elle permet la 

personnalisation des informations ou l'apprentissage tout au long de la vie. 

 Il est cependant nécessaire que la transition vers un tel modèle éducatif ait lieu non seulement dans 

le milieu universitaire, mais dans tous les autres cycles d'enseignement. Une façon d'y parvenir consiste à 

diriger les élèves vers des plateformes éducatives en ligne, où ils peuvent trouver du matériel utile, résoudre 

des exercices et être progressivement évalués par des professionnels de l'éducation. 

 Quels seraient les avantages des élèves qui résolvent des tests en ligne ? Tout d'abord, les tests en 

ligne peuvent être un moyen interactif d'approfondir les notions acquises en classe. Bien sûr, direz-vous, 

l'enfant peut tout aussi bien s'entraîner en résolvant des exercices de la collection classique de problèmes. 

C'est possible, mais en pratiquant dans un environnement différent et dynamique pour l'attirer, l'enfant 

apprend pratiquement à apprendre par le jeu. De cette façon, la formation supplémentaire ne ressemblera 

plus à une corvée, atteignant, avec le temps, à comprendre et à retenir les notions beaucoup plus facilement. 

 Deuxièmement, les tests en ligne donnent à l'enfant l'avantage de pouvoir s'évaluer sans le suivi 

constant d'un adulte. Réalisant par lui-même ce que sont ses erreurs, il les corrigera lui-même, gagnant ainsi 

en indépendance et en estime de soi. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
GRAURE CLAUDIA ELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BURSAN” HUNEDOARA 
 
Folosirea efectivă a TIC pentru a consolida predarea și învățarea în toate ariile curriculare, a susține 

învățarea prin cooperare, a promova competenţele necesare în secolul XXI este necondiționată astăzi, când 
a învăța înseamnă a-ți procura informații actuale de pe internet, a face schimb cu alții de cunoștințe și idei 
în cadrul rețelelor de socializare online și discutarea și contribuirea la conținuturile disponibile în cadrul 
acestor rețele. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță, existând 
o gamă largă de posibilități de evaluare.  

 
Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Este accesibil 

la clasă și poate fi creat de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele, se poate accesa folosind 
orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. Presupune crearea de teste aplicabile 
la predarea sau evaluarea cunoștințelor.  

Pentru a putea aplica testul, fiecare elev se loghează în aplicaţie cu contul generat de aplicație. Fiecare 
elev rezolvă întrebările aferente temei alese, evaluându-și cunoştiinţele caracteristice temei generale de 
evaluare, la sfîrșit generându-se un clasament, cu ajutorul aplicației. 

Pașii în crearea unui test Kahoot: 
1. Crearea unui cont (gratuit) pe kahoot.com 
2. Conectarea la contul creat 
3. Crearea unui test, prin parcurgerea secvențelor 
New kahoot…….Quiz. Completarea titlului lecției, descriere… (alegerea variantelor  
preferate). Se pot încărca imagini din calculator (cu Upload image) sau de pe net (cu Add Image). 

După selectarea optiunilor se apasă butonul OK, GO (dreapta-sus). Se adaugă întrebările aferente testului 
(add question), selectându-se timpul necesar acordării răspunsului. Se trec apoi variantele de raspuns, 
alegând varianata corectă (prin bifare). Prin apăsarea butonului Next se va trece la următoarea întrebare. 
După terminarea testului, acesta se salvează prin apăsarea butonului SAVE. Fiecărei întrebări sau test i se 
pot aduce modificări cu ajutorul buronului EDIT.  

4. Aplicarea testului la clasă.  
Profesorul se va conecta la contul de kahoot creat, alegând testul pe care va dori să-l aplice prin 

apăsarea butonului PLAY și alegerea modului clasic.În acest timp, elevii se vor conecta la internet și pe 
site-ul kahoot.it. Vor introduce codul generat de aplicarea testului (apare pe tabla interactivă) și își vor alege 
numele cu care vor participa le rezolvarea testului. 

  
Google Forms face parte din pachetul de instrumente pus la dispozitie G.Suite, prin care poti crea 

teste online. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns.  
Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Tipurile de quiz-uri sunt: 
• Răspuns scurt: răspunsul la întrebarea adresată necesită puține cuvinte  
• Paragraf: raspunsul la întrebare necesită o justificare mai lungă. 
• Răspunsuri multiple: elevul trebuie sa aleagă cel puțin 2 raspunsuri din cele prezente. 
• Casete de selectare: se poare selecta un raspuns din cele prezente sau se poate selecta optiunea 

“altul”, elevul putând da un alt răspuns ce necesită a fi redactat. 
• Dropdown: răspunsurile sunt deja date utilizatorului și trebuie selectate utilizând o listă verticală 

sau “dropdown”. 
• Încărcati fișiere: răspunsurile pot fi trimise prin încărcarea unui fișier pe Google Drive.  
• Scara liniară: răspunsul poate fi evaluat utilizând o scara de la 0 la 10. 
• Grila cu mai multe variante: permite selectarea unui răspuns individual, dintr-o anumită grilă. 
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De remarcat la aceste teste faptul că poate fi selectată data și ora la care se poate iniția testul, precum 
și timpul aferent. 

 
Hot Potatoes este un soft uşor de utilizat, atât pentru profesori, cât și pentru elevi și oferă o gama 

larga de exerciţii. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World 
Wide Web. Aplicațiile permit crearea a câtorva tipuri fundamntale de exerciţii, acestea fiind:  

 JCloze - crează exerciţii de completare a spaţiilor libere 
 JCross - crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online  
 JMatch - crează exerciţii de punere în corespondenţa: (potrivire de cuvinte, propoziţii, imagini), 

sau exerciții de ordonare.  
 JMix - crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie  
 JQuiz - crează exerciţii bazate pe întrebări.Pot fi create chestionare cu alegeri multiple, de tip 

întrebări – răspunsuri, cel mai indicat fiind utilizarea a câtor mai multe variante de răspuns corecte posibile.  
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot 

Potatoes într-o singură unitate. 
 
Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 

multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile profesorului. 
Poate computerul totuşi sa înlocuiască profesorul? Având în vedere necesitatea motivării și a 

socializării în învăţare, asigurarea tutoratului și îndrumării individuale, se poate spune că nu în totalitate.  
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EVALUAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 
PROF. GRECU ȘTEFANIA,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
DROBETA TURNU SEVERIN,  

MEHEDINȚI 
 
Evaluarea copiilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă o etapă fundamentală în cunoașterea 

acestora, din punct de vedere psihologic, medical și social. Pe baza concluziilor evaluării, se elaborează 
programele de intervenție corectiv – recuperative și planul de servicii individualizat, care urmăresc 
dezvoltarea funcțiilor și mecanismelor compensatorii.  

Evaluarea este un proces continuu și necesită colaborarea și comunicarea permanentă și diferențiată, 
atât între membrii echipei de evaluatori, cât și între aceștia și familia copilului cu cerințe educaționale 
speciale. Evaluarea unei persoane cu cerințe educaționale speciale sau aflate în dificultate se realizează 
conform normelor în vigoare, pe baza următoarelor principii:  

- Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului major al persoanei/copilului, urmărindu-se 
facilitarea implicării sale în activitatea personală/cotidiană și socială;  

- Evaluarea trebuie axată pe potențialul real de dezvoltare al copilului;  
- Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate, nivel de 

educație, grad de adaptare psihosocială, situație economică etc), precum și a interacțiunii dintre acestea;  
- Evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească și să opereze cu aceleași obiective, criterii, 

metodologii pentru toți copiii aflați în situații asemănătoare (în scopul evitării discriminărilor și a 
abordărilor subiective);  

- Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, deci să determine nivelul actual de 
dezvoltare, pentru a oferi un prognostic și recomandări privind dezvoltarea viitoare a copilului, în 
integralitatea sa;  

- Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă și responsabilizarea tuturor 
specialiștilor implicați (psihologi, psihopedagogi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, 
asistenți sociali, logopezi, terapeuți etc.);  

- Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcți ai acestei activități, respectiv 
copilul și familia/aparținătorii acestuia (părinții sau aparținătorii legali au dreptul să fie consultați, să 
participe la luarea deciziilor consecutive evaluării, să cunoască planurile și programele de intervenție și 
progresele pe care le realizează copilul).  

Pentru cunoaşterea particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe educaționale 
speciale, în vederea evaluării continue şi complexe cu scopul identificării aptitudinilor, abilităţilor și 
competenţelor de bază ale acestuia, sunt necesare o serie de metode ştiinţifice.  

Aceste metode pot fi grupate în două categorii: metode accesibile tuturor categoriilor de specialişti 
(cadre didactice, instructori de educaţie, specialişti terapeuţi etc.) și metode de uz intern, folosite de 
persoane care au o pregătire specială în acest scop (diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, 
consilieri şcolari).  

În prima categorie pot fi incluse următoarele metode de cunoaştere a persoanelor cu cerinţe speciale: 
observaţia, convorbirea, metoda experimentală, analiza produselor activităţii, analiza documentelor şcolare, 
testul sociometric. Alături de aceste metode, orice cadru didactic sau specialist mai poate apela şi la 
chestionare, scale şi teste care nu solicită un anumit regim de utilizare a acestora şi care pot fi uşor traduse 
în informaţii utile pentru cunoaşterea copiilor unei grupe. În cea de-a doua categorie includem 
chestionarele/inventarele de personalitate, testele de personalitate, testele de inteligenţă, testele de 
aptitudini. 

 Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educaționale speciale are caracter multidisciplinar și trebuie 
privită ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă şi calitativă a 
particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului, de planificare şi programare care 
orientează.  
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Evaluarea presupune colectarea de informaţii cât mai complete, interpretarea de date, punerea şi 
rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenției. Decizia de integrare a copilului într-o 
formă de educație va fi luată de comisiile de specialitate aparținând instituțiilor abilitate (formate din 
reprezentanți ai: CJRAE, DGASPC, ISJ, CȘEI etc). Membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională 
(COSP) vor analiza și aproba certificatul de orientare școlară emis de SEOSP, document care conține 
următoarele informații: tipul de curriculum, tipul de servicii (consiliere psihopedagogică, servicii de 
sprijin), serviciile terapeutice de care va beneficia şi planul de intervenție personalizat corespunzător. Atât 
în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare la copil, trebuie să se respecte 
principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu vârsta şi gradul său de dezvoltare. 

 Evaluarea reprezintă un demers esențial, în vederea facilitării integrării copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, cunoașterea particularităților acesteia fiind importante pentru conferirea unei viziuni 
ample privind abordarea acestei realități.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 
 PROFESOR PSIHOPEDAGOG: GRIGOR ANUȚA 

 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.  

 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au 
la dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare. 

 Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ. 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează 

datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în confomitate 
cu obiectivele și timpul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

 Principalele operații ale evaluării sunt: verificarea, măsurarea, aprecierea și deczia. 
 Evaluarea realizează următoarele funcții generale: constatarea, diagnoza și prognoza produselor și 

rezultatelor realizate și viitoare. În raport cu elevii, evaluarea are funcții de: informare, motivațională, 
control, selecție și certificare. 

 Evaluarea poate îmbrăca diverse forme – în funcție de criterii precise de realizare: 
 După cantitatea de informații și experiențe propuse elevilor se poate realiza: 
 Evaluări parțiale; 
 Evaluări globale. 
 După modalitatea de integrare a evaluării în cadrul procesului instructiv-educativ, distingem: 
 Evaulare inițială; 
 Evaluare continuă/formativă; 
 Evaluare finală/ cumultativă sau sumativă. 
 Pentru elev, evaluarea este mijlocul prin care se realizează cum este perceput de profesor și cum îi 

apreciază acesta pregătirea. 
 Metodele de evaluare se referă la căile, modalitățile alese pentru evaluare, în timp ce tehnicile 

reprezintă moduri concrete de execuție a acțiunilor evaluative. Fiecare metodă de evaluare dispune de 
procedee variate de realizare. Termenul generic de metode și tehnici de evaluare cuprinde: 

 metode utilizate în verificarea propriu- zisă; 
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 metode utilizate în interpretare- apreciere; 
 metode care declanșează autoevaluarea la elevi. 
 În cadrul metodeleor de evaluare propriu-zisă distingem: 

 metode clasice de evaluare: 
• probe orale; 
• probe scrise; 
• probe practice. 

 intrumente/tehnici de evaluare: 
• testul; 
• chestionarul. 

 metode auxiliare: 
• observația, dezbateri, convorbiri, autoevaluări ale elevilor. 

 metode moderne, alternative de evaluare: 
• alcătuirea unor portofolii; 
• susținerea de referate, proiecte, comunicări, scurte expuneri; 
• realizarea unor eseuri; 
• rezolvarea unor sarcini în grupri; 
• verificarea asistată de calculator. 
 Pe langă metodele de verificare propriu-zisă, întâlnim metode utilizate în măsurare (notarea prin 

calificative, culori, litere, note, puncte); metode de interpretare și apreiciere (scale de aprecieri, pontaje, 
valori reprezentative, indicatori ai variației, corelarea unor indicatori, metode de interpretare calitativă)și 
metode de autoevaluare. 

 Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 

 Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. 

 Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 
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EDUCAȚIA MODERNĂ 

 
PROF. GRIGORAȘ ANCA-MARIA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI,  
 JUD. BOTOȘANI 

 
„Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează mai mult 

învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință!” 
(R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

Pentru a realiza educația modernă, trebuie organizat un proces de predare pentru a exprima tranziția 
de la concentrarea pe activitățile pe care trebuie să le facă educatoarele la specificarea și analizarea a ceea 
ce trebuie să facă copiii după formarea într-un mediu online. Din acest motiv, a ști să faci și a înțelege 
înseamnă a stabili relații între diferite domenii de cunoaștere sau a verifica aceste abilități ale copiilor. 

În general, evaluarea educațională online se referă la integrarea comportamentelor didactice 
complexe în acest proces, care pot asigura că valoarea cunoașterii și valoarea, performanța și eficiența 
acesteia sunt evidențiate cantitativ la un moment dat, oferind astfel o modalitate de îmbunătățire a 
activităților didactice. 

Educația preșcolară în sine nu face din diseminarea cunoștințelor un scop, ci folosește cunoștințele 
pentru a promova și optimiza procesul de integrare a copiilor în mediul social și pentru a declanșa și stimula 
potențialul biologic și psihologic al copiilor. De aceea se efectuează toate tipurile de activități, dar pentru a 
obține rezultate corecte și o evaluare corectă a copilului, trebuie luate în considerare vârsta și caracteristicile 
personale ale copilului. 

Prin urmare, în activitățile de educarea limbajului, tehnologia poate fi utilizată pentru a evalua 
progresul copiilor preșcolari. Astfel în cadrul activităţilor online de educare a limbajului am folosit tehnici 
de evaluare a progreselor preşcolarilor a aspectului fonetic, lexical și a structurii gramaticale. În cadrul 
temei ,,Propoziții, cuvinte, silabe” am dat copiilor fişe cu diverse imagini adecvate temei. Sub fiecare 
imagine de pe fişă era scrisă o propoziţie. După ce am citit fiecare propoziţie, copiii aveau ca sarcină să 
pună la sfârşit semnul de punctuaţie, apoi să reprezente grafic propoziţia : o linie mare reprezentând 
propoziţia, sub ea prin cerculeţe trebuiau ,,scrise” cuvintele (atâtea cerculeţe câte cuvinte are propozitia), 
iar sub cerculețe trebuiau ,,scrise” silabele prin liniuțe verticale.  

Toate activitățile desfășurate în grădinițe au o semnificație specială pentru formarea personalității 
copiilor, iar aplicarea principiilor interdisciplinare creează condiții favorabile pentru întruchiparea 
creativității și este propice dezvoltării ideilor. Educatoarele oferă informații despre activități, oferă 
posibilitatea adaptabilității legate de posibilitățile copilului, asigură o înțelegere clară a nivelului de inițiere 
și progres. Evaluarea are ca scop punerea educației pe baza planului și integrarea copiilor într-o societate 
democratică. Acest gen de opinii și idei concurează. 

Scopul evaluării online este de a cuantifica gradul de realizare a obiectivelor planului de formare și 
eficacitatea metodelor de predare. Trebuie desfășurate activități de evaluare pe baza nevoilor de formare a 
celor educati. 

Evaluarea trebuie să se concentreze pe aspectele sale formative pentru a întări și a susține interesul 
copiilor pentru învățare și pentru a-i îndruma să acumuleze cunoștințe și să desfășoare activități de învățare 
cât mai mult posibil.  

Tehnologia informației a devenit din ce în ce mai impregnată în domeniul educației, iar dezvoltarea 
exponențială a internetului determină diversificarea produselor educaționale. 

Cu anumite instrumente software dedicate instruirii, manualelor electronice și un număr mare de teste 
online, computerele pot fi accesate cu ușurință, ceea ce a condus la adoptarea altor noi metode de predare, 
învățare și evaluare de către instituțiile de învățământ. 
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Evaluarea online este o metodă de evaluare care poate răspunde în mod eficient situațiilor stabilite, 
mai ales pentru că poate fi aplicată oricăreia dintre cele trei forme de evaluare tradițională: evaluarea 
inițială, evaluarea continuă și evaluarea cumulativă. Cea mai obișnuită implementare a evaluării online este 
un test de tip chestionar. Acestea pot implica răspunsuri „da” / „nu” („adevărat” / „fals”) sau pot alege unul 
sau mai multe răspunsuri corecte din mai multe răspunsuri posibile, asocierea de imagini, text sau întrebări 
deschise. Ex. : În cadrul domeniului experiențial Om și societate la tema ,,Așa da, așa nu!”, în urma 
discuțiilor purtate cu preșcolarii (pe Google meet), aceștia au primit o fișă de lucru unde au avut ca sarcină 
colorarea comportamentelor corecte. 

Prin urmare, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă care poate fi utilizată fără a 
lua în considerare subiectul. Are un grad ridicat de obiectivitate și atrage mai multă atenție de la copii pentru 
a face alegeri corecte. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 
Acesta este o metodă modernă și necesară pentru realizarea procesului de evaluare, deoarece lucrul 

la calculator este activitatea preferată a copiilor, iar aceasta poate asigura o abordare interdisciplinară a 
cunoștințelor. În joaca pe calculator, copilul este pus în situația potrivită pentru a aplica cunoștințele 
dobândite anterior. 

Această evaluare computerizată poate fi utilizată la sfârșitul unor activități, la jocurile didactice, la 
activitățile liber alese, la activitățile opționale, la sfârșitul proiectelor tematice, etc. 

Evaluarea computerizată are unele avantaje cum ar fi: răspunsul este înțeles cu exactitate, timpul de 
lucru este gestionat de către părinți, rezultatele sunt confirmate sau refuzate imediat, subiectul este abordat 
prin joc, fapt ce îi face pe toți copiii mulțumiți. 

Dezavantajul acestei metode este că se măsoară mai greu capacitatea, starea emoțională, atitudinile 
și comportamentele copiilor preșcolari. 

Într-un mediu online, participarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze 
interacțiuni umane mai profunde și mai semnificative. Produsele pentru copii sunt cea mai bună dovadă a 
calității educației, iar creativitatea pe care tehnologia vă permite să o exprimați este ceva despre care 
profesorii din întreaga lume vorbesc în mod constant într-un mod pozitiv. 

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’, astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic chiar și în mediul online. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN  

 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADU VODA 
GRIGORE ANTONELA 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Așadar, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem 
că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să 
se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de 
hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi 
în învățare. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 
din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
 A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. În oricare din formele de evaluare prezentate, în 
momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu 
obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. . 
Încep cu un citat dintr-un articol din referințele de mai jos: În cadrul instruirii asistate de calculator se 
impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respectiv. Din punctul meu cuprinzător, dar tardiv. uitați-vă puțin la referințe. Toate sunt din urmă cu 
aproape 10 ani! Asta înseamnă că aveam suficient timp să pregătim astfel de instrumente. Aveam timp să 
creăm o alternativă în caz de astfel de crize fără precedent. Un alt citat: Cu ajutorul calculatorului, 
evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un 
feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura 
greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 
Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea evaluatului de a 
învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima lecție pe care o primește studentul înainte de 
a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol dintre soluțiile mai cunoscute este 
menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele 
de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar că este scumpă. Universitatea Cuza din Iași a renunțat 
la platforma BlackBoard după o perioadă de peste 10 ani de utilizare, singura universitate din România care 
mai deține o astfel de platformă fiind Universitatea Spiru Haret.  
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 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ON LINE LA PRESCOLARI 
 

PROF. GRIGORE CECILIA TEODORA 
 G.P.P. ,,MUGURASII” RM. SARAT, JUD.BUZAU 

 
 Aceasta perioada reprezinta o mare provocare si pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar, 

care sunt obligate sa reconsidere modul in care abordeaza procesul de predare invatare evaluare, acestia 
fiind pusi in situatia de a se reinventa, de a crea situatii menite sa starneasca interesul si atentia prescolarilor 
si sa conduca la atingerea obiectivelor. 

 Astfel ca, o data cu trecerea la invatamantul online am incercat sa creez mijloace de invatamant 
attractive care sa faciliteze cunoasterea sau sa-mi permita sa observa gradul in care prescolarii si-au insusit 
sau nu cunostintele predate. 

Conţinuturile supuse evaluarii au fost abordate din perspectiva interdisciplinară mijloacele didactice 
folosite au fost în concordanță cu învățarea online – prezentări, filmulte, puzzeluri realizate in diferite 
programe.  

Astfel că, pe lângă fișele de lucru am aplicat probe de evaluare interactive, care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber și creativ. Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a 
progreselor realizate de preșcolari, capacitatea de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri și aplicaţii, 
fapt care conduce la îmbunătăţirea parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice, în dobândirea unei 
autonomii acţionale şi funcţionale. De aceea obiectivele evaluării au urmărit comportamente stabilite pe 
domenii de dezvoltare. Au fost utilizate metode de evaluare cum ar fi: chestionarea orală, fişe de evaluare, 
analiză produselor activităţii.  

Evaluarea s-a realizat în manieră interdisciplinară și integrată, în care granițele dintre discipline au 
dispărut și le-a oferit copiilor prilejul de a-şi exersa cunoștințele, deprinderile si abilitatile dobandite in 
grupa mare 

In perioada de evaluare finala am folosit mai multe mijloace dintre care cel mai frecvent whatsapp si 
facebook messenger, precum si o serie de resurse educationale deschise, dar si o serie de instrumente și 
aplicații online pentru activități de învățare cum ar fi Wordwal 

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am cautat sa gasesc modalitati eficiente de abordare 
care sa faciliteze atingerea obiectivelor, astfel ca am folosit de pe wordall jocuri interactive sub forma de 
chestionare in care aveau sarcina de a alege raspunsul corect pentru a putea merge mai departe: ,,Din ce 
poveste este imaginea/personajul?” ,,Alege imaginea ce se potriveste anotimpului” sau sub forma de roata 
aleatoare in care trebuia sa recunoasca povestea/personajul la care s-a oprit roata, anotimpul . sa soreteze si 
sa aseze correct vecinii unui numar 

În cadrul activității matematice, am elaborat un PPS prin intermediul căruia am evaluat cunoștințele 
matematice privind numeratia în limitele 1-10, preșcolarii demonstrând că sunt capabili să număre corect 
în limitele 1 – 10, să recunoască și să denumească corect cifrele în limitele 1-10, raportează corect numărul 
și cifra la cantitate, că pot preciza cifrele care lipsesc dintr - un șir dat, că pot preciza locul ocupat de un 
obiect intron șir dat, că pot rezolva probleme simple după ilustrații. 

Din feed-backul primit de la preșcolari am constat că majoritatea preșcolarilor au fost capabili să 
rezolve sarcinile primate demonstrând că au asimilat cunoștințele care au fost supuse evaluării. 

În urmă probei administrate am urmărit că precolarii să descopere comportamentele bune sau rele, 
astfel ca ei au avut sarcina de a asocia bulina de culoarea potrivită conform cerințelor din prezentare. Prin 
rezolvarea probelor preșcolarii au demonstrat că conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor 
de comportament in diferite situatii. 

Lucrarile realizate la activitate practica demonstreaza ca prescolarii au deprinderi practice insuiste si 
sunt capabili sa realizeze lucrari practice si functionale respectand cerintele. 

Consider că in perioada invatarii on line am dedicat mai mult timp decât în invatarea tradițională 
desfasurata și am reușit mult mai greu să motivez și să mențin treaz interesul prescolarilor chiar daca am 
cautat sa folosesc cele mai atractive mijloace si metode. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
GROZA CRINA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CHIȘCĂU 
 
 ,,Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 

pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.’’ 
În această perioadă grea, atât pentru profesori cât și pentru elevi trebuie să ne adaptăm situației, sa 

găsim cele mai bune metode de predare și cel mai important de evaluare. Profesorii trebuie să știe în ce 
măsură elevii reușesc să atingă obiectivele învățării. De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul 
semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem 
un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza lipsa acelor cunoștințe. 
Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele 
de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 
Voi prezenta 4 instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor, și pe care le-am folosit în 
evaluarea elevilor. 

1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau 
computer.Pentru accesare folosim adresa quizizz.com.  

2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Am utilizat și google Forms din pachetul 
GSUITE pe care îl folosim la școală. Mi se pare o metodă eficienta de evaluare online. Pentru probele orale 
putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în 
grupurile de Skype sau Zoom, Meet în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată. ,,Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe 
loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere.’’ Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: 
auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult. Ce este foarte important este faptul că evaluarea 
trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele 
gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că 
rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii 
și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura 

ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorar
ea_procesului_didactic/citations 

• quizizz.com/ 
• wordwall.net/ro 
• quizlet.com/ 
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EVALUARE PRIN JOCURI DIDACTICE MATEMATICE 

 
 PROF. GUȘATU MIHAELA MIOARA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI, COM. CĂLINEȘTI, JUD. ARGEȘ 
 
 1. “FORMEAZǍ REPEDE ŞI BINE ŞIRUL...” 
 DESFǍŞURAREA JOCULUI: 
 Personajul din poveste alege un copil pentru a descoperi ce se află în cutia magică (rochiţe, fulare, 

prosoape, floricele, mingiuţe, toate de culori diferite). 
1. Copilul care recunoaşte cântecul din care face parte melodia cântată de mine aşază, pe panou, cea 

mai scurtă rochiţă de culoare galbenă, un alt copil rochiţa puţin mai lungă decât prima şi tot aşa până se 
formează şirul crescător de rochiţe galbene, de la cea mai scurtă la cea mai lungă. Cel care recunoaşte 
poezia din care fac parte anumite versuri, aşază pe panou, în partea dreaptă, cea mai lungă rochiţă roşie, alt 
copil o aşază pe cea care este puţin mai scurtă decât prima şi tot aşa până se formează şirul descrescător de 
la cea mai lungă la cea mai scurtă rochiţă. Copiii trebuie să utilizeze un limbaj matematic adecvat; 
răspunsurile corecte sunt aplaudate iar copilul care greşeşte este ajutat de ceilalţi colegi. Ca elemente de joc 
se vor mai folosi ghicitori(va răspude copilul care găseşte răspunsul la ghicitoarea spusă de mine sau de un 
alt copil).  

2. Voi utiliza o metodă interactivă de grup şi anume “mai multe capete la un loc”. Fiecare copil 
primeşte câte o floricică pe care sunt cifre; cei care au cifrele 1, 2, 3, 4 vor alege câte patru colegi, cu care 
vor lucra, constituindu-se astfel grupuri de câte patru copii. Pe o măsuţă vor fi patru plicuri conţinând câte 
o problemă de rezolvat pentru fiecare grup. Sarcinile vor fi citite, pe rând, de mine, pentru fiecare grup în 
parte. Mai întâi fiecare copil va rezolva sarcina individual, după care, copiii discută între ei şi selecteză 
soluţia corectă pentru fiecare grup. Liderul de la fiecare grup va veni în faţa clasei şi va prezenta rezolvarea 
sarcinii. Cele patru sarcini vor fi, în funcţie de plicul ales:  

-să aşeze fularele albastre în ordine crescătoare, de la cel mai îngust la cel mai lat; 
-să aşeze prosoapele verzi în ordine descrescătoare, de la cel mai lat la cel mai îngust; 
-să aşeze mingiuţele roşii în ordine crescătoare, de la cea mai mică la cea mai mare; 
-să aşeze floricelele galbene în ordine descrescătoare, de la cea mai mare la cea mai mică. 
Grupurile care au îndeplinit corec sarcina primită vor primi diplome de merit. 
2.“TABLOUL PIESELOR MARI(MICI)”-Joc logic 
 DESFǍŞURAREA JOCULUI: 
1. Grupa de copii este împărţită în echipe care au în componenţă câte patru copii. La organizarea 

echipelor se va avea în vedere preferinţa copiilor. Fiecare echipă îşi alege un reprezentant, care va expune 
rezultatul final al operaţiilor efectuatepe tablou. 

 La solicitarea “Aranjaţi pe tablou în prima coloană piesele mari, subţiri de culoare albastră”, fiecare 
echipă va aşeza pe tablou piesele astfel încât cele de pe aceeaşi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune. 
Voi verifica dacă echipele au lucrat corect, iar reprezentanţii echipelor verbalizează acţiunea efectuată. 

 În acelaşi mod se procedează pentru aranjarea pe tablou a celorlalte piese mari, subţiri şi de culoare 
galbenă şi roşie. 

2. În partea a doua a jocului voi cere copiilor să observe şi să corecteze eventualele greşeli ce pot 
interveni pe tabloul fiecărei echipe. Copii vor închide ochii, iar eu voi lua sau voi schimba locurile câtorva 
piese din tablourile copiilor, cerându-le apoi să reconstituie tabloul şi să verbalizeze operaţiile efectuate. 

3. Voi utiliza o metodă interactivă de grup: tehnica 4/3/5. Copiii vor lucra la măsuţe; vor fi grupaţi 
câte patru iar pe masă vor avea câte un cerc din carton (unul pentru fiecare grup), delimitat în patru părţi 
egale, corespunzător numărului de membri din grup. Fiecare parte a cercului aparţine unui copil care, timp 
de 5 minute va trebui să deseneze, din figuri geometrice, câte trei obiecte diferite şi care nu trebuie să mai 
existe şi în altă parte a cercului, la un alt coechipier. După rezolvare, cercurile vor fi expuse în faţa clasei 
şi se va verifica modul de rezolvare.  

Acest joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi la familiarizarea copiilor cu efectuarea unor 
operaţii logice cu mulţimi.  
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3.”COMPUNE ŞI REZOLVǍ PROBLEME” 
 În realizare acestui joc didactic am utilizat metoda interactivă de grup ”explozia stelară”. 
DESFǍŞURAREA JOCULUI: 
 Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi primesc sub formă de surpriză materialul didactic cu ajutorul căruia 

se va desfăşura jocul: steluţe, floricele, fluturaşi, imagini pentru compunere şi rezolvare de probleme, cifre, 
simboluri. După ce intuiesc materialele se prezintă sarcina de lucru: să formuleze întrebări de tipul “ce? 
cine? unde? de ce? când?”, pentru a compune şi rezolva probleme. 

 Copiii primesc fluturaşi cu cifrele de la 1 la 5 şi formează grupurile de lucru (5 grupuri). Câte un 
copil de la fiecare grup extrage din ghiozdanul cu surprize o steluţă pe care este scrisă întrebarea. Fiecare 
grup gândeşte şi formulează întrebări de tipul celei scrise pe steluţă, prin care compun şi rezolvă probleme 
cu materialele existente. La semnalul meu, copiii revin în semicerc şi prezintă întrebările formulate, în jurul 
materialelor existente: 

1. ”Ce puteţi face cu aceste materiale?” (Pot fi grupate după mărime şi culoare) 
2 . “Ce mai putem cu aceste materiale?” 
3. “Cine se află în imagine?”(Iepuraşi). 
4. “Câţi iepuraşi sunt în imagine?” 
5. “Unde se află ei?”  
6. “Câţi iepuraşi mai vin?” 
7. “Cine compune o problemă?” 
8. “Cine rezolvă problema?” 
9. “Cine scrie operaţia corespunzătoare?” 
10. “De ce punem semnul +?” 
 Jocul continuă în acelaşi mod, grupurile putând adresa întrebări la întrebări, realizând o conexiune 

între ideile elaborate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Mihail Roşu –„Metodica predării matematicii în ciclul primar” 
2. Miron Ion, Ion Radu - „ Didactica modernă”, Ed..Dacia 
3. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa- „Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE LA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA CLASA I 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GUȚ CORNELIA 
LIT „N. JIGA” TINCA 

 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor. 

 Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în 
special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din 
experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la 
administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată deoarece nu există în toate localitățile posibilitatea de racordare la internet 
și, nu toți elevii dispun de tablete, telefoane sau calculatoare 

Totuși, din cauza problemelor apărute la nivel internațional, am fost obligați să învățăm din mers cum 
să ne descurcăm în procesul de predare-învățare-evaluare și în astfel de condiții..  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop evaluarea formativă și sumativă a elevilor. 
Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul discuţiilor sau exerciţiilor online. 

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

Cele mai comune strategii de evaluare online care pot fi utilizate și la clasa I la CLR sunt în prezent:  
• teme scrise; 
 participarea la discuţii online (în momentul verificării cunoștințelor anterioare și în momentul 

feedback-ului; 
 scurte dictări; 
 fișe cu chestionare cu răspuns dual sau cu 3 răspunsuri (doar unul corect); 
 fișe cu jocuri tip rebus cu imagini ; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 portofolii la sfârșitul unei unități de învățare; 
. 
 Autoevaluarea (autodictare a unor poezii scurte, 2-2 strofe), evaluarea de către colegi, învăţarea prin 

descoperire şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de 
prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea 
de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Pentru exemplificare voi prezenta mai jos o fișă de evaluare (după învățarea literelor: a, m, n, u) 
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Numele  
Evaluare 
 
 Unitatea de învățare : ,, Primii pași în tainele literelor și ale numerelor" 
 
1) DICTARE : 

 
2) Desparte în silabe cuvintele ! 
  
 
 
 
 
   mama       - Naum- 
 
 
 
  
 
 
 
 
                            una -     Ana 
  
 
 
 
 
 
 
                             Ama                                                                                Manu 
 
 
 
 3) Unește cuvintele cu imaginile potrivite . 
  
 unu                        Naum                      Manu                      Ama                           mama  
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4)Unește literele de tipar cu literele de mână ! 
 
    a              m              u              n                   M                U                      A                N  
  

 
 5) Desenează câte o imagine reprezentativă pentru fiecare text studiat . 
“a, b, c”-Alexandru Andriţoiu “Cearta literelor”-Marcela Peneș “Chipul cifrelor ”-Al. 

Sahighian sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competențe specifice 
 
4.1.Scrierea literelor de mână  
4.3.Exprimarea unor idei şi  
 
Obiective operaționale : 
O1: să scrie după dictare litere, silabe și cuvinte învățate ; 
O2: să despartă corect în silabe cuvinte ; 
O3: să asocieze cuvinte cu imagini ; 
O4: să asocieze literele de tipar cu cele de mână ; 
O5: să redea printr-un desen o secvență (strofă) din textele studiate ; 
 
 INDICATORI 

Nr. 
Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMANŢĂ 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1 Scrie litere, silabe, cuvinte și o 
propoziție după dictare  toate lit., silabele, 

cuv,  
3 litere, 3 silabe, 
2-3 cuv. 

3 litere, 2-3 
silabe 
1 cuv. 

2 Desparte corect în silabe  6 cuvinte 3-5 cuvinte 1-2 cuvinte 
3 Unește cuvântul cu imaginea 

potrivită 6 cuvinte 3-5 cuvinte 1-2 cuvinte 

4 Unește litera de tipar cu cea de 
mână. toate 5-7 litere 2-4 litere 

5 Redă prin desen secvența cerută  toate două 
desene un desen  
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STRATEGII DIDACTICE - METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN 

EVALUAREA ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PREŞC. GUŢU MARIANA  
 GRĂDINIŢA P.P. NR. 1 HUNEDOARA 

 
Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul 

de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure 
continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 

În acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni, 
cadrele didactice fiind nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent: aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de 
grup, precum Whatsapp, Aceasta aplicatie o folosim la nivel preşcolar şi reuşim să colaborăm foarte bine 
atât cu copiii cât şi cu părinţii acestora, rezultatele fiind mulţumitoare pentru cei interesaţi de colaborare 
(80%). 

Am aplicat o serie de metode, diversificând modul de lucru, astfel reuşind să captăm atenţia şi 
interesul copiilor pentru activitetea ONLINE.  

Despre aceste metode voi prezenta cateva aspecte esentiale:  
STRATEGIA DIDACTICĂ reprezintă un sistem complex şi coerent de mijloace, metode, materiale 

și alte resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective. 
Tipuri de strategii didactice:  
1. strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general; 
2. strategii deductive ( invers faţă de cele inductive) : concretizarea lor în exemple; 
3. strategii analogice - predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor; 
4. strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore; 
5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv- inductive; 
6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi 

algoritmice propriu-zise; 
7. strategii euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind 

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de 
investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii. 

Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare(informative şi activ-
participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). 

Strategia nu se confundă cu metoda sau cu metodologia didactică. 
Metoda vizează o activitate de predare-învăţare-evaluare. 
Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu şi nu o secvenţă de instruire. 
METODELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT sunt acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învăţământ, 

sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor 
intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice.  

Metoda reprezintă un plan de actiune, o succesiune de operatii realizate în vederea atingerii unui scop, 
un instrument de lucru în activitatea de cunoaştere şi de formare a abilităţilor ; este o tehnică de care 
profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea acţiunii de predare-învăţare şi asigură realizarea în practică 
a unei activităţi proiectate mintal, conform unei strategii didactice. 

Astfel cunoaştem : 
a) metode clasice sau tradiţionale : expunerea, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia; 
b) metode de dată mai recentă sau moderne : problematizarea, expunerea însoţită de mijloace tehnice, 

modelarea, algoritmizarea, instruirea programată; 
b) metode intuitive : bazate pe observarea directa, concret-senzorială a obiectelor şi fenomenelor 

realităţii sau a substitutelor acestora; 
respectiv: 
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1) metode de comunicare orală: 
- metode expozitive : povestirea, expunerea, prelegerea, explicaţia;  
- metode interogative : conversatia euristică; 
2) metode bazate pe contactul cu realitatea: demonstraţia, modelarea, experimentul. 
3)metode bazate pe învăţarea prin receptare – expunerea, demonstraţia cu caracter expozitiv;  
4) metode care aparţin descoperirii dirijate: conversaţia euristică, observaţia dirijată, instruirea 

programată, studiul de caz etc. ; 
5) metode de descoperire propriu-zisă : observarea independentă, exerciţiul euristic, rezolvarea de 

probleme, brainstorming-ul etc. 
Principalele metode de învăţământ utilizate: 
1. Expunerea didactică; 
2. Conversatia didactică; 
3. Lucrul cu manualul; 
4. Metoda exerciţiului; 
5. Algoritmizarea; 
6. Modelarea didactică; 
7. Instruirea programată; 
8. Învăţarea prin descoperire; 
9. Metoda exercițiului. 
Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, 

dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea 
performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării 

Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre 
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și 
protecție. Discuția din aceste zile este despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, 
care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor.  

Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele 
pline de încredere și siguranță. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 

Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, 
dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea 
performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării 

Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre 
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și 
protecție.  

Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, 
dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea 
performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării 

Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre 
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și 
protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, 
care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize 
gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și siguranță. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 

Toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic, prin talentul, vocația 
și dăruirea sa ! 

  
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
1. Cerghit I. Metode de invăţămant Iaşi: Polirom, 2005. 
2. Neagu, G. – Sanse de acces la educatie in societatea romaneasca, Editura Lumen, Iasi 2012 
3. Surdu E. Prelegeri de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,  
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METODE ȘI TECHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂTUL ONLINE 

 
EDUCATOARE: GYORGY BEATA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COVASNA, JUD. COVASNA 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită - întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o periodaă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. 

 Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 
pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită 
importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este 
cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. 
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari 
de notare şi adminstrare 

. În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea 
mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri: 
monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările 
pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

• ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
• ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
• în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
• mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
• mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor 
elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; 
dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online  

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
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să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE - METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, ARAD 

PROF. GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 
 
 MOTTO: Scopul educatiei este transferul de flacara. - Vasile Ghica 
  
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează 

datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și intrumente de măsurare elaborate în conformitate 
cu obiectivele și tipul evaluării în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unor 
judecăți de valoare pe care se bazează o animită decizie în plan educațional. Este actul didactic complex 
integrat întregului proces de învățământ și care asigură evidențierea atât a cantității cunoștințelor dobândite, 
cât și a calității lor, care privește evaluarea (nivelul, performanțele și eficiența) acestora la un moment dat. 

 Rezultatele evaluarii inițiale vor constitui puncte de plecare cu scopul de a obține ținte de învățare 
particularizate, personalizate, realizate prin intermediul conținuturilor, metodelor de predare-învățare, 
mijloacelor didactice, etc. 

 Instrumentele de evaluare online pun la dispoziția cadrelor didactice o gamă largă de posibilități de 
evaluare. Acestea trebuie să fie corecte. De aceea, este necesar să folosim metodele și tehnicile de evaluare 
potrivite activităților didactice desfășurate în mediul online. Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și 
corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, 
cămine, tabere, premii și altele, iar pentru a fi corectă, toți participanții la procesul educațional trebuie să 
fie conștienți de acele lucruri. 

 Pentru probele orale, se poate utiliza fără nicio problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu 
camerele web în grupurile Skype sau Zoom, în care elevul evaluat poate expune oral lecția. O platformă 
care poate fi folosită în acest sens este Microsoft Teams. În ceea ce privește probele practice, acestea au 
aplicabilitate doar în anumite situații.  

 De asemenea, pentru referate și proiecte se pot utiliza instrumente de management al conținutului 
pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Se mai poate folosi clasicul email pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. În cazul unor proiecte aplicate, cum ar fi modelele, schițele etc., 
elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online. 

 Portofoliul, o metodă de evaluare complexă, integratoare, care oferă o imagine clară nu numai asupra 
activităților dintr-un semestru sau dintr-un an școlar, dar și asupra evoluției unui elev de-a lungul timpului 
este folosită din ce în ce mai des de cadrele didactice. Temele elevilor, notițele, referatele lor pot fi verificate 
chiar și în mediul online, dacă profesorii creează foldere, iar copiii vor posta acolo rezultatele muncii lor. 

 O metodă de evaluare deosebit de importantă este autoevaluarea: profesorul va încuraja elevul să își 
realizeze propria evaluare, rolul formativ al evaluării fiind atins în acst mod. Și în mediul online, elevul 
trebuie să fie stimulat în cadrul grupului, să fie încurajat să își răspundă la întrebările legate de modul de 
rezolvare al unei sarcini de lucru, iar la final să completeze un chestionar de evaluare pe care să îl trimită 
ulterior, pe mail, cadrului didactic. 

 Prin toate aceste metode și procedee pe care cadrul didactic le folosește în cadrul evaluării, le oferă 
elevilor posibilitatea de a-și demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor 
capacități testate prin utilizarea unei game largi de instrumente, adecvate scopului urmărit. Chiar dacă 
aplicațiile folosite în evaluarea online sunt foarte performante, ele nu pot îndeplini acțiunile complexe ale 
feedbackului învățării pe care cadrul didactic le inițiază. 

 
 
• Constantin Cucoș- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura 

Polirom, 2009. 
• Constantin Cucoș- Pedagogie, Editura Polirom, 2004. 
• Ioan Bontaș- Tratat de pedagogie, Editura All, București, 2008. 
• Mihai Tănase- Evaluarea-componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011. 
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IMPORTANTA EVALUARII ONLINE 

 
GERGELY- KOVACS KATALIN 

 
Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Aceasta prezentare este 
un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educato are/profesori înv. preşcolar la grupă sau pentru 
derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și 
energie, captân du-se usor atentia prescolarilor. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să 
urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, 
dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult 
mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă) Un aspect 
motivant pentru cadrele didactice î l reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 
În următoarele slide-uri vă prezentăm câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza 
în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 
cr eează conturi gratuite pentru profesori (contul șco lii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, face operații matematice sau ad notări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari p entru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/ 

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si opti unea de meet care anterior 
a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de l a Microsoft – o platformă de 
comunicare instant p rin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-
l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și of eră aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: c omunicare cu participanţii cu 
video, microfon și p rin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/ 

PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 
materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar 
necesită crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: 
www.padlet.com 

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: 
www.jingsawplanet.com 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 
slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. PIZAP- este un 
editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe în format digital etc. 
Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. Se poate accesa de aici: 
https://www.pizap.com/ 

EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de tipul 
revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com, calameo, smore.com. ISSUU - este o platformă de editare digitală care pemite găzduirea de 
materiale didactice, împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este gratuită, necesită cont de 
utilizator prin logare cu emailul sau contul de Facebook. Informaţii utile găsiţi aici: https://issuu.com/ 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL - este o 
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aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocur i interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Pu zzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps- este o platformă care oferă m odele de aplicații, precum şi posibilitatea cre ării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: reb us, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe cop ii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura fe ed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT- Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi 
trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri 
video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, 
tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. https://kahoot.com 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 
. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de 
platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

Materiale video existente pe youtube, kidscraft, pinterest.com 
https://www.youtube.com/watch?v=hwXfIw9aJN8 
 
https://m.youtube.com/watch?v=KHhUpZ7ZkYQ 
 
Speram sa fie de folos! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR ON LINE 
 

PROF. GHEAȚA PARASCHIVA 
G.P.P. ”PRICHINDEL”, SUCEAVA 

 
 Cadre didactice și elevi, preșcolari, părinți, traversăm o perioadă neobișnuită care ne provoacă 

mai mult decât oricând. Stilul nostru de viață s-a schimbat și nu știm dacă vom mai reveni la stilul 
anterior vreodată. Dar, cel mai mult, suntem afectați de faptul că nu știm ce se întâmplă cu copiii 
noștri, cum și cât vor funcționa școlile, grădinițele, cum se desfășoară procesul de învățământ cu 
întreg sistemul de predare-învățare-evaluare. 

 Învățământul on-line vine cu noi provocări. Vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri 
educaționale on-line, care abundă media în această perioadă și care reprezintă o formă de învățare la 
distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, 
”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, 
când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Noul 
mod de învățare este impus de perioada dificilă pe care o traversăm. Întreg procesul de învățământ s-a mutat 
pentru o perioadă de timp exclusiv în on line, cu tot ce înseamnă predare, dar și evaluare. În absența 
relaționării față în față cu preșcolarii, în contextul fizic al grupei, trecem printr-un proces de adaptare, 
flexibilizare și meta-învățare. 

 Evaluarea în contextul actual, on line, a reprezentat o încercare la care au fost supuși atât cadrele 
didactice, cât și copiii. Între metodele utilizate au predominat metodele alternative, fără a fi excluse cele 
tradiționale. Desi suntem de părere că, în momentul evaluării trebuie transmise cu claritate sarcinile pe care 
copiii le au de îndeplinit, criteriile de evaluare a rezultatului şi finalitatea întregii sarcini, în contextual 
actual ne-am bazat pe ajutorul și sprijinul părinților pentru a putea realiza atât evaluarea continuă, cât și cea 
finală. Astfel că lucrările practice, portofoliile și proiectele copiilor au jucat un rol important în stabilirea 
rezultatelor evaluării.  

PORTOFOLIUL numit in multe materiale de specialitate cartea de vizită” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei iar, în cazul de față și părinților, să urmărească progresul 
copilului in plan cognitiv, atitudinal si comportamental pe parcursul intervalului de timp alocat învățării on 
line. Structurat sub forma unei mape deschise în care în permanență se mai poate adauga ceva, portofoliul 
a reprezentat un element flexibil de evaluare care a permis fiecărui copil să lucreze in ritmul său propriu, 
să-și pună în valoare toate calitățile cu care este înzestrat. Scopul principal al portofoliului nu a vizat doar 
evaluarea, ci mai ales, am urmărit stimularea învățării, notă dată de implicarea directă a copiilor în alcătuirea 
portofoliilor. 

PROIECTUL- recomandat atât ca modalitate de învățare în această perioadă on line, cât și ca metodă 
de evaluare a repezentat o activitate amplă ce s-a derulat pe parcursul câtorva zile sau săptămâni si a oferit 
copiilor prilejul de a se afla într-o situație autentică de cercetare. 

Concentrat pe efortul voit al copilului, pe înțelegerea subiectului în toată amploarea lui, proiectul a 
asigurat o învățare activă, a oferit posibilitatea copiilor de a arăta ce știu, dar mai ales ceea ce știu să facă, 
să-și pună în valoare anumite capacități. Prin această metodă copiii au intrat direct în contact cu realitatea, 
iar procesele, fenomenele, obiectele au fost investigate în dimensiunile și caracteristicile lor reale, așa cum 
se manifestă în realitate. 

Ca metodă de evaluare, proiectul a reprezentat un instrument prognostic întrucât pe parcursul derulării 
lui am reusit să apreciez măsura în care copilul are anumite aptitudini care-i pot permite obținerea în viitor 
a unor performanțe, și o valoare diagnostică fiind un bun prilej de testare si verificare a capacităților 
intelectuale, de depistare a lacunelor și a greșelilor. 

 Din păcate riscul de a cădea în capcana centrării atentiei pe produsele finale ale activității copilului, 
de a judeca valoarea unei activități după calitatea produsului final, a fost destul de ridicat, dat fiind faptul 
că nu puteam observa copilul pe parcursul activității în sine. 

Comunicarea rezultatelor evaluării este considerată a avea un rol foarte important pentru că: 
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-stimulează interesul copilului pentru lucru; 
-evită formarea unui tip de judecată socială bazată pe etichetare; 
- ajută copilul să îşi formeze o imagine corectă despre sine. 
Prin intermediul platformelor și mijloacelor de comunicare on line am încercat să transmite informații 

și mesaje obiective fiecărui părinte și copil din grupă. Părinţii acceptă mai uşor aprecierile educatoarei la 
adresa copilului lor, dacă informaţiile evaluative le sunt comunicate individual, decât dacă le sunt 
comunicate în grup, când reacţionează emoţional. 

Opțiunea pentru o anume metodă de evaluare pentru școala on line este determinată de vârsta copiilor, 
de volumul de cunoștințe, de categoria de activitate și, în mod deosebit, de obiectivele 
urmărite.”Perfecționarea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este 
făcută.”(Gemeniene Meyer) 

Evaluarea reprezintă o dimensiune esențială a procesului curricular, ea este o practică ce poate fi 
continuu îmbunătățită și diversificată. Metodele complementare de evaluare pe care le putem folosi în 
perioada în care învățământul se desfășoară la distanță și nu există o conexiune educatoare –copil, sunt doar 
o alternativa la metodele tradiționale și sunt menite să completeze practica evaluativă. Ele încearcă să pună 
în valoare o dimensiune a acțiunii evaluative care oferă copiilor variate posibilități de a demonstra ceea ce 
știu dar, mai ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce știu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Neacsu, I., Stoica, A., Reforma sistemului de evaluare si de examinare, Bucuresti, Editura Aramis, 

1996. 
Oprea, Crenguta, Lacramioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive . Editura 

Universitatii, Bucuresti, 2003. 
Radu, I., T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura didactica si Pedagogica, 2000. 
Tomsa, Gheorghe, Psihopedagogie prescolara si scolara, Editura „Coresi”, Bucuresti, 2005. 
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COORDONATE ALE PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 

 FAMILIE-ŞCOALĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR GHELDI FILIS 
SCOALA GIMNAZIALA NR.12 “ B. P. HASDEU” CONSTANTA 

  
Prevenirea devianţei la varsta şcolară nu poate fi rezolvată decât printr-un pateneriat parinţi-profesor. 
 Învăţătorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai precis să-i 

cunoască bine pe părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator ,,al educatorilor’’. 
Învăţământul primar constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă şi ordonată dintr-o 

colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare şi presupune competitivitate. 
 Şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni, să se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi 

sociale. Este ştiut ce influenţă mare are învăţătorul la această vârstă. Practic, de el depinde dacă se va îndrăgosti 
copilul de învăţătură, o va iubi sau nu, îşi va găsi un loc potrivit printre semeni, vor fi adecvate sau dificile 
comunicarea şi relaţiile cu aceştia. Anume la treapta primară începe cea mai complexă muncă de orientare a 
copilului spre autocunoaştere şi autoperfecţionare. în această etapă copilul îşi corelează comportamentul său 
cu trebuinţele proprii, dar şi cu ansamblul de relaţii sociale ce pun în evidenţă anumite priorităţi, ranguri, 
dominante, subordonări, anumite variabile în funcţie de diferite criterii de referinţă: grad de instruire, 
inteligenţă, moralitate, performanţă, abilitate fizică, aptitudini artistice, vestimentaţie, comportament etc. 

Copilul începe să înţeleagă ce şi cum trebuie să facă pentru ca să corespundă unui anumit criteriu de 
referinţă şi ce efort trebuie să depună pentru a obţine performanţele dorite. 

În această perspectivă, învăţătorul claselor primare, conştient de rolul de educator al copiilor şi 
părinţilor, îşi proiectează activitatea în felul următor: 

• întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora (începe activitatea respectivă de la 
studierea documentaţiei de tipul dosarelor personale, fişelor de caracterizare psiho-pedagogică realizate în 
instituţiile preşcolare; formează bănci de date despre copii, părinţi etc.); 

• organizează colectivul de părinţi (selectează părinţii disponibili de a participa la viaţa clasei, alege un 
consiliu/ comitet de părinţi, repartizează atribuţiile acestora în funcţie de doleanţe şi posibilităţi etc.); 

• stabileşte un program de activităţi cu familia (proiectează întâlniri individuale şi colective, consultaţii, 
adunări ale părinţilor, seminarii, mese rotunde etc.); 

• propune şi discută tematica întâlnirilor colective cu părinţii şi şcolii pentru părinţi (elaborată în baza 
sugestiilor şi propunerilor acestora); 

• pregăteşte şi conduce adunările şi şedinţele din cadrul şcolii pentru părinţi (antrenează părinţii, invită 
diferiţi specialişti, învaţă părinţii cum să-şi creeze şi să-şi completeze un portofoliu pe tema educaţiei pentru 
familie, care le-ar fi de un real folos în educarea copilului etc.); 

• menţine permanent relaţii cu toţi părinţii (prin intermediul telefonului, invitaţiilor etc.); 
• realizează consilierea copiilor şi părinţilor în situaţii dificile; 
Proiectul a pornit de la cunoaşterea copiilor şi a familiilor acestora prin diverse mijloace fişa 

psihopedagogică, vizite la domiciliu, consiliere psihopedagogică, interpretarea unor desene, mijloc foarte 
util în cunoaşterea copilului. 

În cadrul acestui proiect ne-am propus şi am realizat în clasă un panou de informare a părinţilor unde 
am postat informaţii utile părinţilor legate atât de activitatea zilnică a elevilor, programe culturale, reguli şi 
sfaturi care au fost discutate în cadrul lectoratelor cu părinţii. 

Lectoratele pedagogice sunt organizate cu părinţii în scopul consilierii acestora în unele probleme în 
ceea ce priveşte ,,meseria de părinte’’. Am susţinut de câte ori am avut prilejul serbări care permit părinţilor 
să vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora, să le descopere 
diferite înclinaţii sau chiar talente artistice pe care nici nu le bănuiau. Îi pot urmări cum se manifestă în 
colectiv în raport cu ceilalţi elevi. Aceste manifestări detensioneză relaţiile între şcoală şi familie, creând 
un climat favorabil unei bune comunicări, datorită puneri în valoare a personalităţii fiecărui copil, 
realizându-se o colaborare între elevi, părinţi, şcoală.  

Intenţionăm să invităm părinţii să participe la excursii şi drumeţii. În cadrul acestor activităţi avem 
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ocazia să-i punem pe părinţi în faţa unor situaţii tipice de o educaţie model în ceea ce priveşte 
comportamentul copiilor în situaţii normale, dar pe care nu le întâlnesc zilnic.  

Am dat părinţilor, la cererea acestora sugestii de activităţi în familie: citirea unor cărţi împreună cu 
copilul, jocuri( jocul întrebărilor – pentru exersarea comunicării, jocuri de construcţie – pentru stimularea 
iniţiativei şi creativităţii, jocuri de rol – pentru antrenarea copilului în diferite acţiuni de esenţă socială). 

Proiectul este deschis iar părinţii pot să intervină cu sugestii, păreri, impresii prin care să se ajute 
pentru a putea să îi ajute pe copii, în folosul tuturor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE : 
Baran-Pescaru, Adina –Parteneriat in educatie (familie-scoala-comunitate), edit. Aramis 2004 
Druta, Maria-Elena –Cunoasterea elevului, edit. Aramis 2004 
Vrasmas, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: GHEMEȘ RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” 
 PUCIOASA, JUDETUL DAMBOVITA 

 
 Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate, de exemplu: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker. 
De aceea putem afirma că cel mai bun instrument este acela pe care fiecare cadru didactic îl va 

folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR GHEORGHE DIANA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MODELU, JUDEȚUL CALARAȘI  
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, formativă şi 
sumativă. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

Orice dascăl trebuie să alegă prima dată pedagogia și apoi tehnologia. Instrumentele pe care le avem 
la îndemână trebuie folosite cu atenție și într-un mod cât mai adecvat.  

Înlocuirea unei bucăți de hârtie cu un document electronic, utilizarea tehnologiei pentru ai ajuta pe 
elevi să devină autonomi în învățare sunt este provocările dascălilor de azi.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei pentru evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. 

 
Câteva exemple de bune practici în evaluare online:  
• Google Classroom: aici se pot posta teme de control, teste și acestea se pot corectat și se poate 

oferi feedback personalizat fiecărui elev;  
• Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
• Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

• Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

• Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
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• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR GHEORGHE MIHAELA EVELINA 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 
LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RADULESCU” – TARGOVIȘTE 

 
 Problematica pusă în discuție, evaluarea în învățămîntul online, include principala disfuncțiunalitatea 

a procesului instructiv de acest tip, în sensul în care, orice formă de evaluare online nu elimină total 
fraudarea. Bineînțeles că același impediment poate apărea și în evaluarea care se petrece în clasă, față în 
față și că vigilența profesorului poate fi înșelată din varii motive, printre care excesul de imaginație pe care 
copiii îl folosesc în a inventa tot felul de metode de copiere. Cea mai inedită situație trăită de mine a fost 
aceea a unui calorifer care devenise complicele elvului de filologie în confruntarea cu Blaga și cunoașterea 
de tip luciferic; adevărul e că și Blaga își adusese ajutoare și jucase necinstit amestecând filosofia cu poezia 
și de aceea, ca să se răzbune, elevul meu a garnisit nefericitul calorifer cu „ servite” pe care le-a așezat 
strategic în bătaia ochiului propriu. Situația a fost hilară, dar finalul s-a dovedit a fi trist ( și pentru calorifer, 
evident!). 

 În mediul online, noi, profesorii, pornim oricum într-un start întârziat și cursa se termină repede că e 
de o sută de metri garduri. Trebuie găsite nu forme de evaluare, ci pretexte de a-i determina pe elevi să 
învețe, combinând metode și procedee diverse. Predare în această situație e un proces care mi se pare mai 
eficient decât cel care se petrece în sala de clasă, dacă eliminăm factorii de risc obiectiv ( cel mai cunoscut 
zilele acestea este cel care se cheamă „ doamna, mi-a picat netu”). De ce afirm acest lucru? Evident pentru 
că acasă dispun de toate mijloacele tehnice care îmi lipsesc la școală și doar cerul este limita, cum se zice. 
Reversul: în clasă, limita e tavanul! Cam jos... 

 Revenind la evaluarea online, am început printr-o formă de examinare orală, strecurată pe secvențe 
scurte de timp, de maxim zece minute, în fiecare oră, evaluând aleatoriu elevii. Eficienența acestei metode 
constă în faptul că îi determinam pe toți să învețe, știind că s-ar putea să fie ascultați; este, însă, o metodă 
cronofagă ( examinezi puțini elevi, în mult timp, care este prețios). S-a încercat și fraudarea, dar neînsoțită 
de reale abilități histrionice din partea făptuitorul, aceasta a fost rapid demascată. Mai precis, se vede cu 
ochiul liber când elevul citește de pe ceva ce are la îndemână, în loc să prezinte liber subiectul pus în 
discuție. 

 Evaluarea scrisă poate îmbrăca diferite forme. De la consacratul test cu limită de timp realizat cu 
ajutorul Google Forms, care se concepe ceva mai greu, dar se corectează ușor, care nu garantează, însă, 
faptul că elevii nu vor găsi căi de a copia unii de la ceilalți ( prin captură de ecran care se distribuie în timp 
util pe grupurile sociale, am înțeles; sau de a copia direct de pe Sfântul Google care le știe pe toate). În 
cazul disciplinei pe care o predau, testul cu întrebări tip grilă evaluează doar o gamă de cunoștințe și nu 
poate fi folosit mereu. Am optat pentru răspuns în paragraf, formă ce permite elevului să dezvolte răspunsul 
dat și pentru evaluare manuală, pentru că nu există răspunsuri standard, cu formă fixă, la disciplina limba 
și literatura română. La final, tot nu pot să spun că sunt mulțumită de această formă de evaluare, oricum aș 
concepe-o. 

 O altă formă de evaluare scrisă ar fi cea în care elevii țin camerele deschise, rezolvă testul și încarcă 
rezolvarea pe o platformă, într-un interval de timp dat. Pentru a fi eficient, testul trebuie să conțină itemi cu 
cerințe cât mai diversificate, punctual concepute și în relație echitabilă cu timpul de lucru oferit elevului 
spre rezolvare. 

 Apropo de platformele de lucru online, liceul nostru folosește una singură, Google Classroom, care 
permite în activitatea fiecărui curs crearea de teme cu termen de predare și asociere de punctaj. S-a dovedit 
o formă onestă și eficientă de evaluare și notare a elevilor, până acum. Permite și asocierea de comentarii, 
care facilitează elevilor primirea unui feedback și îmbunătățirea performanțelor.  

 Deocamdată, acestea sunt formele de evaluare pe care le-am utilizat până acum. Sunt convinsă că, 
neavând încotro, vom reuși să eficientizăm și componenta aceata a procesului, pentru că e rotița cea mai 
puțin unsă a mecanismului. Și pentru că ceasul ticăie în continuare, fie acasă, fie la școală, trebuie să ne 
văităm mai puțin, să vedem ce avem la îndemână și să ne continuăm treaba. 
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 EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. GHEORGHE MIHAELA 

GRĂDINIȚA NR. 94, SECTOR 6 BUCUREȘTI 
 
 Societatea contemporană traversează o perioada plină de încercări, în care activitățile desfășurate 

trebuie să limiteze contactul fizic al participanților. Învățământul românesc regândeşte situațiile de predare-
învățare-evaluare. În ultima perioadă activitățile educative au fost trecute în mediul on-line, ceea ce 
presupune o abordare nouă a lecțiilor și utilizarea unor strategii specifice pentru desfășurarea învăţării și 
evaluării. 

 În mediul on-line s-au dezvoltat o serie de platforme și aplicații, drumul fiind larg deschis pentru 
diverse tehnologii utile în predare și evaluare. În acest mod, tehnologia vine să susțină pedagogia folosită. 
Situația actuală cere cunoștințe și abilități digitale sporite pentru cadrul didactic, aceste competențe 
punându-și amprenta asupra calității activităţiilor instructiv-educative desfășurate cu grupul de copii. 
Tehnologiile digitale sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. 

 Cadrele didactice sunt provocate să se îndepărteze de noțiunea de evaluare scrisă (fișe de evaluare) 
și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

 Evaluarea bazată pe proiect, utilizarea media, poate oferi copiilor o serie de opțiuni. Această metodă 
de lucru pune în valoare creativitatea uluitoare de care dau dovadă copiii. Cadrele didactice trebuie să nu 
piardă din vedere natura academică a misiunii și să acorde o atenție sporită asupra obiectivelor și 
competențelor urmărite în actul învățării. 

 La nivel global se caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
pentru ca procesul de învățare să se desfășoare cât mai calitativ posibil. Sarcinile și tipurile de evaluare 
îmbracă alegeri aproape nelimitate. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care copiii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări sau filmulețe care să surprindă competențele formate în timpul învățării. 

 Întreagă omenire a fost încurajată să exploreze mediul virtual pentru a limita efectele negative 
cauzate de distanțarea fizică socială și limitarea interacțiunilor fizice. 

 În contextele on-line, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii discuta în mod constant într-un mod 
pozitiv. 

 În circumstanțele actuale, inevitabil au apărut și o serie de impedimente de natură logistică, 
pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Acestea sunt provocări cărora 
profesorii, copiii, părinții și decidenții educaței încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, 
manifestând interes, disponibilitate și inventivitate. 

 Soluțiile adoptate la nivelul unităților de învățământ variază foarte mult în fucție de pregătirea 
cadrelor didactice, precum și de modul în care aceste instituții sunt dotate cu echipamente digitale și accesul 
la internet. 

 Platformele educaționale on-line facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. 
De multe ori acest tip de comunicare este perceput că fiind oarecum un proces artificial din cauza 
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA MATEMATICĂ ÎN GIMMNAZIU 

 
PROF. GHERCA EDUARD, 

ȘCOALA GIMNAZIALA RACHITENI 
 
Orice activitate pedagogică se desfăşoară conform unei metode implicite ori explicite. În raport cu 

procesul de învățare, trebuie să descrie modul în care elevul învață și modul în care acesta poate fi sprijinit 
pentru a înțelege, interioriza și practica învățarea. 

În modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice se înscriu direcţiile sporirii caracterului 
activ al metodelor de învăţământ, aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, reuşind astfel 
să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Metodele interactive, conferă activităţii un „mister didactic”, în care elevul este participant activ 
pentru că el întâlneşte, probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, 
dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi 
mulţumit la finalul lecţiei. 

Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi. 
Metodele interactive de grup au ca scop promovarea interacţiunii dintre minţile participanţilor, dintre 

personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente, urmărind optimizarea 
comunicării, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului. 

Din perspective didactică, clasificăm metodele şi tehnicile interactive de grup astfel: 
Metode de predare-învăţare interactivă în grup: metoda predării / învăţării reciproce; Mozaicul, etc. 
Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Phillips 6/6; brainstorming; tehnica 

6/3/5 etc. 
Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: metoda cubului; metoda 

ciorchinelui; 
Metode de cercetare în grup: proiectul de cercetare în grup; portofoliul de grup... 
Profesorul, contribuie la luarea celei mai bune decizii, prin furnizarea unui feed-back bazat pe 

competenţele pe care facilitatorul le deţine şi prin filtrul propriilor experienţe. Feed-back-ul nu presupune 
oferirea de soluţii, ci de a coordona elevul în a identifica soluţii proprii la probleme proprii, de a-l determina 
să înțeleagă ceea ce dorește să realizeze și ceea ce are nevoie pentru a produce un răspuns potrivit la o 
problemă dată. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, 
al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare). Are funcție diagnostică, scopul fiind cunoașterea 
stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție prognostică, prin 
proiectarea eficientă, realistă, a continuturilor noii materii. 

Evaluare la începutul unui an școlar La începutul fiecărui nou an școlar se face o recapitulare (una-
două săptămâni) a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni si aptitudini ce vor fi 
folosite în predarea noii materii. În această etapă evaluarea se face prin examinare orală.  

La finalul recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad 
mediu de dificultate): se evidentiază lacunele elevilor; luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul 
își face un plan de recuperare și proiectează activitatea diferențiată, uneori testul inițial este folosit pentru 
evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar.  

Evaluare la începutul unui ciclu școlar Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de 
cunoștinte, deprinderi și atitudini dobândite anterior. Profesorul stabilește ce compețente specifice dorește 
să evalueze și alege acele conținuturi pe care le consideră relevante. Evaluarea la începutul predării unei 
unități de învățare Învățarea se bazează pe fundamentul achizițiilor anterioare, în cazul învățământului 
concentric. 

Am aplicat la clasa a V a un test de evaluare la unitatea de învățare Metode de rezolvare a problemelor 
(2p) 1. Șapte bilete de autobuz costă 147 de lei. Cât costă 78 de bilete ? 
(2p) 2. Ana și Mihai au împreună 180 de bile. Ana are cu 20 de bile mai puține decât Mihai. Câte bile 

are fiecare? 
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(2p) 3. 7 caiete și 3 stilouri costă 370 de lei, iar 2 caiete și 6 stilouri costă 620 de lei.Cât costă un 
caiet? Dar un stilou? 

(1, 5p) 4. 75 de kg de miere s-au turnat în 12 vase de 8 kg și respectiv 5 kg.Câte vase de fiecare fel s-
au folosit? 

(1, 5p) 5. Dintr-un coș cu mere se ia o treime din numărul acestora, apoi o treime din numărul merelor 
rămase și apoi o doime din numărul merelor rămase, constatându-se astfel că în coș mai sunt 4 
mere.Calculați câte mere au fost în coș și câte mere s-au luat de fiecare dată? 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu.Timp de lucru 45 minute. 
 
Ce am vizat? Verificarea competențelor specifice: 
1. Efectuarea de calcule cu numere naturale, folosind operațiile aritmetice și proprietățile acestora; 
2. Identificarea numerelor naturale în contexte variate; 
3. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date, rezolvarea problemei 

obținute prin metode aritmetice și interpretarea rezultatului; 
4. Analizarea unor situații date pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule. 
Ce rezultat am obținut? 
În urma aplicării testului și corectării conform punctajului stabilit, 19 elevi din cei 22, au obținut note 

peste 5, ceea ce reprezintă 87%. Cea mai mare notă a fost 9, iar cea mai mică 3. 
Consider că am atins ceea ce mi-am propus, elevii au arătat că știu să rezolve probleme folosind 

metodele aritmetice. 
Cei mai mulți elevi au întâmpinat probleme la metoda mersului invers și la metoda falsei ipoteze. 
Ce decid mai departe? 
Voi propune pe parcursul următoarelor ore, spre a fi rezolvate și astfel de probleme, de asemenea, în 

orele de recapitulare pentru teză, voi relua metodele de rezolvare a problemelor. 
Voi folosi mai mult munca independentă, în detrimentul activității frontale sau pe grupe, voi antrena 

elevii cu potențial în rezolvarea de probleme pentru concursuri. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR GHERCA LIDIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA RACHITENI-STRUCTURA IZVOARELE 
 
Test iniţial, constatativ (pretest) 
• constituie punctul de plecare în stabilirea strategiei didactice pentru elevii clasei a IV-a. Pornind de 

la datele cuprinse în această evaluare se poate face o analiza privind saltul înregistrat de copii pâna la data 
aplicării probelor finale ce stau la baza cercetării noastre privind progresul elevilor. 

Competențe și obiective: 
O1: recunosc opere ale unor autori; 
O2: recunosc personaje din opere studiate; 
O3: formulează întrebări despre conţinutul unui text studiat; 
O4: precizează însuşirile unor personaje; 
O5: recunosc explicaţia unor termeni specifici teatrului. 
1. Alege varianta corectă! 
I. Cine este autorul textului „Capra cu trei iezi”? 
 a) Mihai Eminescu 
 b) Mihail Sadoveanu 
 c) Ion Creangă 
II. Lupul este personaj în povestea: 
 a) „Ursul păcălit de vulpe” 
 b) „Sufiţa roşie” 
 c) „Punguţa cu doi bani” 
III. Iedul este personaj principal în povestea: 
 a) „Cartea junglei” 
 b) „Iedul cu trei capre” 
 c) „Punguţa cu doi bani” 
2. Caută perechea! 
 I.L. Caragiale „Dumbrava minunată”  
 Ion Creangă „Vizită” 
 Mihail Sadoveanu „Capra cu trei iezi” 
3. Formulează întrebări! 
                                     Cum_________________________? 
 
 
Când__________________?                                   De ce ___________________? 
  
 
 
 
 
 
 
 Cine _____________________?                                                Unde ___________________ ? 
 
 
 
4. Scrie o însuşire potrivită pentru fiecare personaj. 
Pinochio: _____________________ 
 Vulpea: _______________________ 

„Ursul păcălit 
de vulpe” de 
 I. Creangă 
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 Fata moşului: __________________ 
5. Scrie 6 personaje din poveşti cunoscute. 

 
6. Recunoaşte personajul după vorbele sale! 
 a) „Trei iezi cucuieţi, uşa mamei descuieţi!” - ___________________  
 b) „Nu-ţi fie teamă, Patrocle, ajungem noi la bunica!” _____________ 
c) „Bună masă, cumătră! Tii! da ce de peşte mai ai mata! Rogu-te, dă-mi şi mie, că tare mi-i poftă!” 

___________________ 
7. Alege explicaţia potrivită! 
Actor persoană care asistă la un spectacol; 
Regizor persoană care interpretează un rol într-o piesă de teatru; 
Spectator persoană care îndrumă jocul actorilor;  
Scenă reprezentaţia unei piese pe scenă; 
Spectacol festivitate în care trec în coloană trupe de teatru; 
Paradă locul unde se defăşoară o piesă de teatru. 
Descriptori de performanţă 

Calificativ 
Item 

Foarte bine Bine  Suficient  

I.1  Recunoaşte 3 
variante 

Recunoaşte 2 
variante 

Recunoaşte o variantă 

I.2  Formează 3 perechi Formează 2 perechi Formează o pereche 
I.3  Formulează 4-5 

întrebări 
Formulează 3 
întrebări 

Formulează 1-2 
întrebări 

I.4  Scrie 5-6 personaje Scrie 3-4 personaje Scrie 2 personaje 
I.5  Scrie 3 însuşiri Scrie 2 însuşiri Scrie o însuşire 
I.6  Recunoaşte 3 

personaje 
Recunoaşte 2 
personaje 

Recunoaşte un 
personaj 

I.7  Recunoaşte 5-6 
explicaţii 

Recunoaşte 3-4 
explicaţii 

Recunoaşte 1-2 
explicaţii 

 
 Activităţile de evaluare trebuie să fie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui ce 

urmează a fi educat. Evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

 Procesul de evaluare presupune acțiuni şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea datelor şi conservarea acestora, utilizarea de instrumente variate (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a importanței, a exactității demersului evaluativ. 

 În efortul de stabilire a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie o multitudine de metode şi instrumente de evaluare.  

 Învăţătorul trebuie să cunoască foarte bine metodele şi tehnicele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi 
necesare integrării sociale a acestuia.  

Personaje 
din poveşti 
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ASSESSMENT METHODS AND TECHNIQUES IN THE ONLINE TEACHING 

 
PROF. GHERGHE GABRIELA LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA DARMANEȘTI, DAMBOVIȚA 
 
Education and the access to education as implied, is one of the most important factors in a student's 

life. The last months have put us to the test not only from a health or social point of view but also from the 
point of view of carrying out the educational act. Given this difficult period in which we are, we must learn, 
first of all, to adapt to the situation. And that involves adapting the school as well. We need to turn our 
attention more than ever to technology. And to the benefits it can bring to us in the educational process.  

Technology is something we meet every day, something that young people and children love very 
much. Technology and all that it entails makes our lives easier and helps us grow. So technology will help 
us to carry out our lessons as well. Online education gives the possibility to substitute, for the moment, the 
classical education, in an adequate way and adapted to the educational rigors of the education system. Many 
online educational platforms and software can now be used, given the range of offers we meet. These are a 
form of distance learning, intended for those who do not have the opportunity to access the classical 
education system, traditional, "face to face" or appropriate to special contexts, as is the case in the current 
pandemic, when the entire system education, public and private, regardless of level or curriculum is closed.  

When we speak about assessment, we know that its main purpose is to quantify the extent to which 
the objectives of a training program have been achieved and the effectiveness of teaching / learning 
methods, and if we refer to the education system then the assessment activities must be carried out in 
concordance with the perspective of the training needs of the educated.  

In my opinion if we are to speak about the assessment methods and techniques adapted to the online 
process of education I think we will have to take into consideration more and more the modern methods of 
assessment because they fold better on the current situation and also because they are more attractive for 
the students. If we are to work on online educational platforms such as Google Classroom or Google Meet, 
Zoom, and so on, we can also use as forms of evaluation the essays, the portfolio presentations and even, 
let’s say, the classical “face to face”, but now through a screen, evaluation.  

Online evaluation is a method of evaluation that can respond effectively to the identified situations, 
especially since it can be applied to any of the three forms of traditional evaluation: initial, continuous and 
cumulative. 

The most common implementation of the online assessment is the questionnaire-type tests. These 
may involve “yes” / “no” (“true” / “false”) answers or selecting one or more correct answers from several 
possible ones, associating images, texts, or open-ended questions. Online assessment through 
questionnaire-type tests is a method that can be applied regardless of the subject, has a high level of 
objectivity and causes students to pay more attention to make the right choices or additions, while creating 
an image. Overall on the subject. There are also interactive worksheets that can be found on the Internet 
and used for an assessment. They can give also the score for each student directly, thing that makes the 
students more interested in them.  

There are many interesting possibilities when it comes to online evaluation. One has the means to do 
almost whatever s/he wants. The Internet, the modern technology can make evaluation an easier and 
pleasant way to assess students. It also has its bad parts because nothing can replace the connection we 
humans have in real life meetings, but, for the moment, it is a good replacement.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAPHY 
https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROF. ÎNV. PREȘC. GHESOIU ADRIANA –ALINA 

GRĂDINIȚA CU PP. NR. 33 BRAȘOV 
 
MOTTO: „Tragedia educației e jucată pe două scene: elevi incompetenți care trebuie să facă față 

unor profesori compentenți și profesori incompetenți care trebuie să facă față unor elevi competenți.” 
(Martin H. Fischer) 

 
 În societatea acuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să țină pasul cu 

evoluția societății și implicat a educației. Suntem în era informațională pe care unii cu greu o acceptă, se 
integrează in ea . 

Și în învățământ au loc transformări rapide pornind de la crearea mediului de invățare care poate 
eficientiza tehnicile de învățare și de muncă intelectuală sau le poate bloca, încetini uneori din lipsa banilor, 
alte ori din dezinteresul cadrelor didactice. 

 Nevoile și cerințele copiilor „ actori” pe șcena educațională pretind cadrelor didactice o schimbare 
radicală a modului de abordare a activității didactice. Reforma sistemului de învățământ are ca obiective 
schimbarea mentalității și formarea unor cadre didactice reflexive, utilizarea calculatorului și a platformelor 
educaționale în activitatea educațională, în opționale și în alte activități non-formale. 

 Evaluarea nu este o acțiune specifică doar fenomenului educațional, activitățile umane în general, 
indiferent de caracterul lor, comportă de regulă și o componentă evaluativă. La fel cum comunicarea umană 
privește în cadrul preocesului de învățământ conotații specifice, devenind comunicare 
educațională/didactică, evaluarea beneficiază la rândul ei de atributele domeniului particular de obiectivare 
devenind astfel evaluare didactică. 

 Evaluarea este o componentă importantă a curriculum-ului, alături de determinarea obiectivelor, de 
organizarea conținuturilor și de alegerea strategiilor didactice, menite să realizeze obiectivele propuse. 

D. Ausubel consideră că evaluarea este punctul final dintr-o succesiune de evenimente didactice și 
anume : stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse, măsurarea aplicării programei, aprecierea rezultatelor ( 
evaluarea propiu-zisă). 

 Docimologia este stiința care are ca obiect studiul sistematic a examenelor, în special a sistemelor 
de notare și al comportamentului examinatorilor și al celor examinați. La rândul său, docimastica este 
procupată de tehnica organizării examenelor, iar doxologia se referă la studierea sistematică a rolului pe 
care îl joacă evaluarea în cadrul educației în general. 

La nivelul activității instructiv-educative, în funcție de zona sa de aplicabilitate, evaluarea este 
concepută sub forma mai multor ipostaze dintre care : evaluarea didactică la nivel micro( evaluarea 
randamentului școlar și a progresului preșcolarilor, evaluarea eficienței activității didactice a cadrelor 
didactice, etc.) și evaluare didactică la nivel macro ( evaluarea programelor educaționale, evaluarea 
instituțiilor de învățământ sau evaluarea sistemului de învățământ în ansamblul său).Evaluarea poate fi 
echivalată prin : măsurare, congruență, judecare.  

Evaluarea însumează un număr de funcții și anume : funcția constatativă, funcția diagnostică, funcția 
prognostică, funcția motivațională, funcția decizională și funcția informațională. Funcțiile enumerate 
anterior se află într-o strânsă relație de interdependență și necesită datorită complexității lor și diversității 
planurilor în care acestea acționează, o abordare și o „ utilizare” diferențiată atât la nivelul cadrelor didactice 
cât și la cel al preșcolarilor, în funcție de obiectivele urmărite și de particularitățile concrete ale situației 
educaționale. 

 Prin prisma momentului de timp când se realizează evaluarea, facem diferența între evaluarea 
inițială, continuă și finală/sumativă. 

 Strategia evaluativă inițială, permite cadrului didactic să stabilească cu suficientă exactitate, la 
începutul unei etape de instruire, nivelul de pregătire al preșcolarilor, dovedindu-și utilitatea din două 
puncte de vedere și anume : oferă prilejul identificării din start a lacunelor existente în pregătirea 
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preșcolarilor, a măsurilor care permit eliminarea acestora și se constituie ca punct de reper esențial pentru 
asigurarea obiectivității și pertinenței acțiunilor evaluative ulterioare. 

 Strategia evaluativă continuă/formativă se realizează pe parcursul secvenșelor de instruire și are 
drept obiectiv, pe de o parte, monitorizarea sistematică a progresului școlar al preșcolarilor, iar pe de altă 
parte repararea în timp util a eventualelor disfuncționalități survenite la nivelul activității de predare, fie la 
cel al învățării.  

 Strategia evaluativă finală/sumativă are loc la sfârșitul unui stadiu de instruire și urmărește 
constatarea eficienței acțiunii instrutiv-educative întreprinse în acest interval de timp în ansamblul său. 
Pentru a putea realiza cu succes evalualrea preșcolarilor, cadrul didactic se folosește de un ansamblu de 
tehnici, metode și instrumente, care facilitează în același timp modul de lucru al cadrului didactic cât și 
participarea activă a tuturor preșcolarilor.  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic oferă preșcolarilor posibilitatea 
dea demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea 
unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit.  

 Din punctul meu de vedere calculatorul poate fi un sprijin în pregătirea acestor activități de evaluare 
și nu numai. Existența unei baze de date actualizată periodic a devenit o necesitate .Existența cel puțin a 
unui calculator, o imprimantă în stare de funcționare și competența de a lucra la calculator a educatoarei și 
a preșcolarilor trebuie să constituie prioritate pentru fiecare cadru didactic. 

Copiii pot desena diagrame, rezolva sarcini, accesa informații despre problema, tema, sarcina de 
studiu. 

 O metodă pentru a fi înțeleasă este prezentată împreună cu materialele adecvate/specifice cerințelor 
metodei. 

 Forma de învățare WEB QUEST este o tehnică modernă de învățare/evaluare bazată pe ideea 
constructivistă, privită ca o alternativă le modelele de învățare/evaluare uzuale. Aceată metodă implică activ 
atât cadrul didactic șît și preșcolarii în activități de căutări în spațiul Web și promovează strategiile de 
învățare/evaluare prin cooperare.  

Web Quest este o activitate bazată pe „formularea de probleme și de investigație” în care o parte din 
cunoștințele copiilor sunt învățate prin contact direct cu internetul. 

Copiii achiziționează cunoștințele diverse apoi le integrează, combină pentru rezolvarea sarcinilor 
formulate de adult. Avantajul este acela că o temă poate fi extinsă pentru a dobândi noi cunoștințe. 

 Pentru a demostra că și-au insușit tema propusă copiii vor crea în grup sau individual un produs și 
așteaptă o reacție on-line sau off-line. WWW oferă un spațiu privat pe internet unde utilizatorii (o grupă de 
copii, un grup, un copil, o familie, un cadru didactic) își pot prezenta proiectele și produsele realizate . 

 Analiza produselor activității, în cadrul acestei metode produsul activității devine un fel de oglindă 
a creatorului său, iar prin analiza psihologică a obiectului aflăm multe lucruri despre însuși creatorul său. 
Folosirea acestei metode presupune un exercițiu îndelungat și mai ales elaborarea și utilizarea unor grile 
speciale de decodificare prein care să se evidențieze relațiile dintre diferitele elemente ale produsului 
activității și diferite structuri ale pesonalității. Pentru aceasta este necesară introducerea unor criterii de 
ordin cantitativ ( originalitate, nivel de performanță, valoare utilitară, valoare estetică etc.). În general, 
produsele de ordin general-artistic sunt relevante mai ales pentru componentele motivațional-afective și 
morale ale personalității, în timp ce produsele de ordin științific și tehnic sunt relevante pentru 
componentele de ordin cognitiv-instrumental și motor-dexteritatea. Furnizează informații despre procesele 
psihice și unele trăsături de personalitate ale preșcolarilor prin prisma obiectivării lor în „produsele” 
activității: desene, lucrări, portofoliu, lucrăei de creașie tehnică, piese, proiecte, creații literare. Rezultatele 
scolare ale preșcolarilor „se oglindesc” în diferite doumente cum ar fi: catalogul școlar, portofolii, rapoarte. 

 Întreaga activitate din grădiniță se materializează și în „produse” realizate de copii, care îmbracă 
forme și conținuturi specifice în fiecare stadiu de vârstă. Produsele activității pot fi cercetate atât în stadiu 
de definitivare, cât și în forma lor finită. 

Folosită în stadiul aptitudinilor această metodă permite depistarea copiilor cu potențial creativ 
remarcabil fapt cu consecințe pozitive în planul strategiilor educaționale și al tratării lor diferențiate. 
Analiza desenelor și a compunerilor cu subiect liber permite descifrarea (proiectiv) unor tensiuni și aspirații 
scăpate de controlul conștient și angajate în aceea activitate. Alte informații obținute prin intermediul 
acestei metode vizează: stilul realizării, niv elul și calitatea cunoștințelor, deprinderile, caracteristicile 
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observației, capacitatea de concentrare a atenției, profunzimea înțelegerii diferitelor materiale cercetate, 
capacitatea de reprezentare, bogăția vocabularului și bogăția lui, unele trăsături temperamentale, spiritul de 
independență și inițiativă, capacittatea de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice, etc. 

 Dintre metodele de evaluare mai putem folosi : metoda convorbirii cu scop evaluativ, portofoliul, 
jurnalul grafic, analiza și interpretarea imaginilor, explorarea interdișciplinară, cercetarea mea, 
investigația în grup, experimentul, investigația comună, etc. 

 Învățarea continuă reprezintă un stil de viață care conduce la modificarea aptitudinilor și atitudinilor 
noastre față de educație. Este viziilă nevoia de integrare a noilor strategii și chiar tehnologii.Comunicarea 
profesională oferită de internet în curând nu va fi o ofertă de provocare ci o necesitate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
„Metode inteactive de grup” –ghid metodic, Elena Gogonea, Silvia Breben, Georgeta Ruiu, Mihaela 

Fulga, Editura Arves 
„Sinteze de pedagogia învățământului primar și preșcolar”, Ion Alulescu, Horațiu Catalano, Editura 

Didactica Publishing House, București, 2019. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR VASILE GHINESCU 

 
Sistemul educațional din România a trebuit să se adapteze într-un ritm foarte rapid în ceea ce privește 

învățământul online, cei mai mulți profesori, părinți și elevi fiind nevoiți să învețe din mers noile aplicații 
care să le faciliteze accesul la educație în mediul online. 

Grație aplicațiilor G-Suites, am dezvoltat diferite activități și jocuri pe care le-am testat și folosit 
pentru a crea lecții cât mai interactive și atrăgătoare pentru elevi. Classroom reprezintă clasa virtuală unde 
putem atașa materiale, chestionare, acorda feedback și primi temele de la elevi. În Zoom sau Webex ne-am 
văzut video, am ”ieșit” la tablă pentru ca ora online să se desfășoare în condițiile cât mai apropiate de orele 
din cadrul școlii. În Google Forms am creat teste online atât pentru evaluarea inițială, cât și pentru diferite 
teste pe parcursul anului școlar. Avantajul acestei aplicații fiind că dacă este realizat bine, putem primi în 
timp real testul elevului, putem scrie feedback-ul imediat pentru fiecare item cu modul cum ar fi trebuit 
realizat exercițiul, problema sau sarcina respectivă, iar la sfârșit elevul află și punctajul obținut. Dacă este 
un test de evaluare formativă, se poate seta ca acesta să se repete până când elevul obține punctajul dorit. 
Aplicația mai poate scoate un raport în excel cu ceea ce au scris elevii sau diferite diagrame, oferind o 
privire de ansamblu cu situația clasei unde s-a aplicat testul. Mai jos ofer un model de test realizat în Google 
Forms pentru clasa a-lll-a la disciplina matematică.1) Mai jos puteți vizualiza cele două teste inițiale aplicate 
la clasa a-lll-a, clasă pe care am preluat-o anul acesta.2-3) Ultimele două teste nu au fost foarte bine realizate 
în ceea ce privește acordarea punctajelor. Ar fi trebuit să iau fiecare exercițiu în parte, să-i acord un punctaj 
și mi-aș fi ușurat foarte mult munca. Am fost nevoit să număr punctajele din aproape în aproape pentru a fi 
cât mai corect la notare. Concluzia? Un test online bine realizat și gândit de la început îți ușurează mult 
muncă după ce acesta este dat de către elevi. În continuare, voi prezenta alte jocuri sau teste realizate pentru 
elevii mei anul trecut în educaPlay: roata cuvintelor4), lumea poveștilor5), găsește cuvinte cu litera ”K”6), 
lumea literelor – test aplicat elevilor de clasa întâi 7), misterele planetei albastre – evaluare la sfârșit de 
capitol 8). Sunt multe aplicații folositoare pentru orele online, iar spațiul dedicat acestui articol nu mi-ar 
ajunge pentru a vorbi despre toate instrumentele și resursele existente pentru desfășurarea orelor online. 
Pentru cei interesați să afle mai multe, vă invit pe pagina de Facebook pe care împreună cu alți colegi 
învățători am realizat-o și anume - Școala virtuală a învățătorilor. În mediul online vorbim de un nou 
principiu în realizarea orelor online – gamificarea lecțiilor. Wordwall oferă posibilitatea de a realiza jocuri 
în variantă gratuită, dar și contra-cost. Se pot realiza teste-joc la matematică (adunări, scăderi, înmulțiri, 
împărțiri), limba și literatura română (un exemplu ar fi trenulețul care strânge substantive, adjective etc). 
Un joc pe care elevii mei l-au apreciat este roata cu întrebări – elevii învârt roata și răspund la întrebarea 
unde se oprește aceasta.  

Pentru ”Săptămâna Altfel” se pot realiza excursii virtuale în întreaga lume sau diferite muzee. De 
exemplu, pentru disciplina de Știinte ale naturii vom ”vizita” muzeul Antipa și vom pune întrebări despre 
ce cunoaștem, ce vrem să știm și vom concluziona despre ce am învățat 
(http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html). 

La literatură se poate utiliza o aplicație numită Book Creator (https://bookcreator.com/) în care putem 
antrena, verifica și încuraja dragostea pentru citit, elevii devenind din cititori pasivi, consumatori de carte, 
ei înșiși creatori de cărți și conținut, fie prin povestirea a ceea ce au citit, fie prin crearea de noi întâmplări 
ca produs al imaginației fiecăruia dintre ei, putând chiar insera imagini pentru a da farmec propriilor lor 
cărți – un exemplu de activitate ar putea fi chiar – ”De vorbă cu... micii mari scriitori.” 

În concluzie, existând multe păreri, unele pro și altele contra ”școlii online”, trebuie să înțelegem că 
aceasta nu este o școală în termenul său absolut, ci activitatea online este un instrument de care ne putem 
folosi în aceste vremuri în care pandemia câștigă tot mai mult teren și răpune mulți oameni. Ea ne ajută să 
mergem înainte cu viitorul nostru, adică copiii, deși parcă pandemia ar vrea să ne mențină tot mai mult pe 
loc sau în regres. Privind cu optimism în viitor și nu numai, putem spune că pandemia ne-a forțat să ridicăm 
puțin standardele euducației și să introducem mai mult tehnologia în viața noastră, fie că suntem profesori, 
fie elevi sau părinți, să ne inițiem în tainele ei și să răspundem mai bine nevoilor societății în care trăim, 
activăm și pe care o formăm. Salve, vir digital! (Te salut, omule digital!).  
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* 
1.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRl8q3y31dPwh0Y38rhcEQ-

7CA4cLbGpzFNRL7M7HA4IDfbA/viewform . 
2)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFF_NgR5FG8yiyEJbBgPq3jH9hnsFcr9Q_bG59eAzbwJAeg/viewfor

m - test matematică. 
3)https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe9ErLf_jxBhEUR6oix7L2gJ46JYGqtVXURy5mt7tbkjK1Icg/close

dform - test română. 
4)https://www.educaplay.com/learningresources/5804850roata_cuvintelor.html?fbclid=IwAR3m6H6A0eIbZQzn7k5aR

2SCGB2wju-u2NBlOnJr862wTZGhAN1IIaxr0H4 – roata cuvintelor. 
5)https://www.educaplay.com/learning-resources/5804265-

lumea_pove_tilor.html?fbclid=IwAR0pYAWrb1ZGYp7piwEzo8K2fs_uDhND4z4i8fkgc2N9htLqpR6rIdvw-ec – lumea 
poveștilor. 

6)https://www.educaplay.com/learning-resources/5803259-
g_se_te_cuvinte_cu_litera_k.html?fbclid=IwAR3ARnd799QnqT8g8_cHA1bNfBEnLxlwcvVOtupHjm9gVFMmofv-
egDzWXQ – găsește cuvinte cu litera ”K”. 

7)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmrrRr8h2JsdLmTj3_RynXxiJDypGmqqWMHdqbfXcRsoODg/view
form?fbclid=IwAR1bvs4h3nlVxVi7yKN9cV4cGjzxYVZ4WhT7A4a7kehn9gIts5bRCG5VwxU. 

8)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmrrRr8h2JsdLmTj3_RynXxiJDypGmqqWMHdqbfXcRsoODg/view
form?fbclid=IwAR1bvs4h3nlVxVi7yKN9cV4cGjzxYVZ4WhT7A4a7kehn9gIts5bRCG5VwxU. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE, METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII 

APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE 
 

GHIORGHIONI DIANA 
 
 Evaluarea ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse 

obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la 
sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva 
nevoilor de formare ale celui educat.Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, 
astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât 
mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai 
mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a 
determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online 
care vin în ajutorul elevilor. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

-Whatsapp, Facebook, etc. 
Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 

și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial 
al elevilor? 

Clasic versus virtual 
Eram obișnuiți cu toții să vină copilul de la școală și să-l întrebăm: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar acesta 

scotea, mai timid sau mai încrezător, foaia cu evaluarea și astfel noi, părinții, deveneam o parte din acest 
proces de evaluare. Puteam să aducem laude, să încurajăm, să căutăm a înțelege și apoi să luăm măsurile 
potrivite. Brusc această obișnuință a dispărut – din cauza mutării în mediul online a educației și, implicit, a 
evaluării. Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de 
către cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se 
simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți. 

Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare 
Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare 

online. 
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1. Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 
nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 

2. Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate 
automat, așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 

3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru 
părinte. Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul 
poate fi ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi 
depunctat sau a fi nevoit să predea un test incomplet. 

4. Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. 
Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 

Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale? 
Este o întrebare pe care mulți părinți și-au adresat-o. Dar, odată cu primele rezultate ale unei evaluări 

digitale, multe enigme au fost înlăturate. Astfel, părinții au constatat că rezultatele evaluării vin singure 
către ei, datorită sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul educațional. Se pot purta 
dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) 
pot fi urmărite și de către părinte. 

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, percepția 
părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu 
în acest proces. 

În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare – care determină evoluția 
modernă și constructivă a școlii românești. 

 
BIBLIOTECA: paginadepsihologie.ro 
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 EVALUAREA ÎN ȘCOALA SECOLULUI XXI 

 
 PROF. ELENA GHIȚA,  

LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU, PLOIEȘTI  
 
 Viața noastră profesională și personală este influențată de tehnologie, de globalizare și de o 

conștientizare a problemelor sociale critice. In școala secolului nostru, în vremuri de pandemie și, cu 
sigurantă, nu doar în această perioadă, profesorul și elevul îndeplinesc roluri tot mai diverse pentru a atinge 
competențele vizate în secolul XXI. Aceste competențe pentru secolul XXI sunt: creativitate și inovație, 
initiativă și autonomie, flexibilitate și adaptabilitate, competențe sociale și transculturale, colaborare, 
capacitate de gîndire, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, învățare autonomă. 

 Competențele digitale sunt esențiale pentru că, prin exersarea lor, cîștigul este uriaș. Amintim câteva 
: elevii utilizează gândirea critică pentru a evalua surse de informare, găsesc informații mult mai ușor, 
utilizează corect tehnologia pentru a investiga, colabora, comunica și prezenta un material. Invațarea și 
evaluarea on- line au particularitățile lor, diferite de ceea ce însemnau în școala tradițională. 

 Evaluarea formativă este cea care are loc înaintea şi pe parcursul unei unităţi de învăţare. Se foloseşte 
pentru a măsura nevoile elevilor, a încuraja autonomia şi colaborarea, a monitoriza progresele, a verifica şi 
a demonstra înţelegerea. Beneficiile evaluarii formative sunt : feed-back-ul instantaneu, comunicarea 
profesor –elev este mai eficientă, elevii învață mai ușor, devin mai responsabili pentru propria învățare. 
Pentru evaluarea sumativă profesorul poate folosi ca metode evaluarea produselor elevilor (rapoarte, 
eseuri, recenzii, ) relatarea, simulari – joc de rol-produse multimedia, jurnale ale învățării, portofoliul. 

 Evaluare sumativă este cea care este folosită la sfârşitul unei activităţi de învăţare, unei unităţi de 
învăţare sau unui proiect şi care poate fi un test, o lucrare finală, un produs sau o reprezentaţie. 

 Strategiile de evaluare pe care profesorul le poate utiliza pot fi numeroase: discuția, diagrama Venn, 
grila de evaluare criterială, grila de evaluare pentru investigații proprii, jurnale al învățării, liste de verificare 
etc. 

 Proiectul este o metoda ce poate fi aplicată la mai multe discipline din diverse arii curriculare. Pentru 
a fi eficientă, profesorul întocmește un grafic de timp care arată când vor avea loc evaluările în proiect- 
înainte de începerea activității de proiect ( strategii de evaluare: fișe de observație întocmite de profesor, 
lista de verificare a planului de proiect), în timp ce elevii lucrează, strategiile folosite de profesor pentru 
evaluare pot fi: jurnale, liste de verificare a colaborării între elevi, dacă proiectul este pe grupe- conferințe 
cu grupurile on line, grila de evaluare criterială, iar după finalizarea proiectului _ reflecții, grila. Elevii sau 
profesorul creează un site wiki al proiectului sau alte site-uri de colaborare on –line pentru a urmări 
documentele încărcate de elevi, modul în care fiecare își asumă răspunderea individuală. Un exemplu de 
proiect pe care elevii de liceu îl pot întocmi la limba și literatura română ar fi Romeo și Julieta, în care 
elevii vor aplica temele și subiectele din celebra tragedie shakespeariană la viața modernă și vor încerca să 
găsească soluții la probleme vechi de când lumea, care apar în piesă: comunicarea între părinți, reacția la 
presiunile din partea semenilor, luarea unor decizii potrivite, combaterea crimelor motivate de ură și 
prevenirea sinuciderii. 

 Şablon de e-mail pentru prezentarea unui proiect: 
Săptămâna viitoare vom începe o nouă unitate despre ... Vom avea în vedere următoarele standarde 

de conţinut:.... 
 
Ne vom concentra şi pe următoarele competenţe ale secolului XXI: 
•  
•  
•  
 Pentru a îndeplini aceste standarde şi a dezvolta competenţele menţionate, elevii vor crea..., vor 

elabora ... şi.... Pe parcursul proiectului, elevii se vor implica în autoevaluare, evaluarea colegilor şi alte 
practici de evaluare continuă pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor în acest sens. 
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Încurajez participarea la acest proiect prin ... şi vizitarea site-ului proiectului pe: ....Pe acest site vor 
fi afişate etapele importante ale proiectului, calendarul activităţilor şi evenimentele zilnice, resurse şi 
reflecţiile elevilor cu privire la activităţile desfăşurate la clasă. 

Dacă aveţi întrebări legate de proiect, vă rog să mă contactaţi. 
 
 Alte metode de evaluare- Diagrama Venn- Organizatori grafici care folosesc două sau mai multe 

cercuri suprapuse pentru a compara şi a pune în opoziţie concepte. 
 Grila de evaluare criterială- O descriere a criteriilor pentru evaluarea lucrărilor sau proceselor 

elevilor, cu niveluri de realizare pentru fiecare criteriu. 
 Diagrama Știu- vreau să știu- am învățat- cum am învățat- 
O diagramă S-V-A-C poate fi folosită la începutul unui proiect pentru a evalua cunoştinţele 

anterioare, a-i ajuta pe profesori să planifice astfel încât să răspundă nevoilor elevilor şi a pregăti ce vor 
învăţa elevii în viitor. 

 Jurnale ale învățării- O serie de consemnări scrise în timp pentru a colecta şi a analiza date. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – 

EDIȚIA 2020 
  

 PROF. INV. PRIMAR GHIȚESCU VASILICA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 309, BUCUREȘTI 

 
 După cum știm, pandemia a forțat profesorii și elevii să lucreze de la distanță, prin urmare atât 

procesul de predare-învățare, cât și strategiile de evaluare au trebuit să se adapteze la acest tip de muncă. 
În acest sens, este necesar ca profesorii să aibă alternative care să le permită să evalueze nivelul de realizare 
a învățării de către elevi de la distanță sau online, întrucât în acest mod pot avea contribuții pentru a oferi 
feedback către îmbunătățirea permanentă. 

Ce este evaluarea la distanță? 
 Evaluarea la distanță este una care se efectuează în afara cadrul școlii, utilizând resurse precum 

internet, forumuri, chat-uri, e-mailuri sau videoconferințe, printre altele. 
Ce, cine, când și cum să evaluezi? 
 Este esențial să se efectueze o evaluare pertinentă, că există certitudine în scopuri, de aceea este 

necesar să se clarifice: 
Ce vrei să evaluezi? 
 Trebuie să fi definit ce doriți să evaluați și să traduceți acest lucru în criterii sau indicatori bine 

definiți. 
Cine va fi evaluat? 
Exemple: 
Heteroevaluare: Evaluarea de către profesor a elevilor. 
Autoevaluare: Evaluarea elevului însuși. 
Co-evaluare: evaluare de la egal la egal. 
Când va fi evaluat? 
Funcții de evaluare: 
Diagnostic: Se efectuează înainte de începerea unui proces, cu scopul de a explora cunoștințele pe 

care elevii le au deja despre subiect. Poate fi realizat la începutul unui an școlar sau al unei situații sau 
secvențe didactice. 

 Instruire: Se desfășoară pe tot parcursul procesului, identificând progresul și domeniile de 
oportunitate. Feedback-ul derivat din acesta este esențial pentru a promova învățarea elevilor, precum și 
pentru ca profesorul să-și îmbunătățească strategia de predare. 

 Sumativ: Se desfășoară la sfârșitul procesului, promovează o judecată globală (calificare) a nivelului 
de realizare a învățării la sfârșitul unei situații sau a unei secvențe didactice. Se bazează pe colectarea de 
informații despre rezultatele elevilor, precum și pe strategiile și activitățile pe care profesorul le-a 
implementat. 

Cum va fi evaluat? 
 În evaluarea la distanță, este, de asemenea, necesar să fie clar despre ceea ce urmează să fie utilizat 

pentru a evalua, unele opțiuni sunt: 
Instrumente de evaluare: Rubrici, liste de verificare, teste obiective, printre altele 
Instrumente digitale pentru efectuarea evaluării: Aplicații, platforme, Blog, pagini web, perete digital, 

printre altele. 
Mijloace de evaluare de la distanță sau online  
Există diferite mijloace de evaluare de la distanță sau online, unele dintre ele sunt: 
Chat, conferințe audio și conferințe video: acestea sunt sincrone, deoarece interacțiunea este în timp 

real. Are avantajul că poate fi evaluat în acest moment și feedback-ul este imediat. 
 Alte mijloace sunt forumurile, e-mailurile sau blogurile: acestea sunt asincrone, comunicarea este 

amânată, deoarece nu există coincidență de timp. Are avantajul că evaluarea poate fi făcută cu atenție. 
Instrumente de evaluare la distanță 
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 Aici împărtășim o serie de instrumente de evaluare pe care le puteți utiliza pentru a evalua de la 
distanță. Acestea pot fi utilizate prin mijloacele descrise mai sus. 

 Teste obiective: Acestea sunt propuneri de evaluare care sunt construite dintr-un set de întrebări clare 
și precise, care solicită elevului un răspuns limitat la alegerea între o serie de alternative sau, după caz, un 
răspuns scurt. 

 Întrebările constituie un eșantion reprezentativ al conținutului care trebuie evaluat. Ele oferă 
avantajul de a putea fi clasificate într-un mod automatizat, sunt structurate cu reactivi în funcție de 
subiectele studiate. Unele tipuri de întrebări din aceste teste sunt: alegere multiplă, ordonare, adevărat sau 
fals, printre altele. 

 Proiecte: Un raport sau un proiect este pregătit pe subiectul pe care l-au studiat, este foarte util să 
evalueze cunoștințele integrate. La fel ca celelalte instrumente, trebuie stabilite criterii clare și împărtășite 
elevilor. Întrebări intercalate: Sunt întrebări legate de subiect, sunt pregătite și planificate anterior. 

Rubrici: o rubrică este un tabel cu intrare dublă, care este alcătuit din trei elemente principale 
1. Indicatori: aspecte centrale ale ceea ce urmează a fi realizat și evaluat. 
2. Niveluri de realizare: de exemplu excelent, foarte bun, bun, corect. 
3. Descriptori de realizare: progresie de la niveluri inferioare la niveluri superioare sau invers. 
Liste de verificare: o listă de verificare este un tabel cu intrare dublă în care o listă de criterii (cuvinte, 

fraze sau propoziții) este notată în coloana din stânga care indică clar acțiunile, sarcinile, comportamentele, 
abilitățile sau atitudinile care sunt vor să evalueze un proces de învățare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 
  

 GIUGIULAN IULIA-NICOLETA 
 LICEUL TEORETIC NOVACI  

 
 Testarea online (E-testingul) poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui 
evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii 
profesionale de itemi, elaborate de experţi. 

 Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea prin repetarea 
subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr 
mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni 
copierea la teste; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine 
materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate a 
evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate de 
o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul 
subiectiv. 

 Printre dezavantajele examinării asistate de calculator s-ar putea menţiona: limitarea posibilităţilor 
de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; 
cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși 
şi altele. Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind 
necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în 
societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligenţă artificială, de testare adaptivă, etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a 
răspunsurilor la itemi deschiși.  

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența îmi spune că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar să nu pierdem din 
vedere că dorim ca elevii să ne arate că știu – au învățat să facă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– GoogleClassroom: permite discuţiile cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imaginea de pe interfața device-ului propriu, cât și propria voce. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia trebuie să primeze şi apoi tehnologia. În contextele online, implicarea 
este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 
semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE O ADEVĂRATĂ PROVOCARE 

 
PROFESOR: GIURANIUC GABRIELA-DOINA 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA 
 
Motto:O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stima și respect, și nu se poate ajunge la 

aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine. Samuel Smiles 
 
Conform concepției clasice educația este cuprinsă în triada predare-învățare-evaluare. Predarea 

reprezită procesul prin care profesorul transmite informații către elevi. Învățarea este etapa în care elevii în 
mod voit și individual își însușesc informațiile primite. Evaluarea închide bucla creând un feedback. Pe 
baza rezultatului evaluării se decide eficiența etapelor anterioare și măsurile corective necesare pentru noul 
ciclu de predare-învățare-evaluare.  

Evalurea este o adevărată știință și se studiază sistematic pe mai multe direcții:  
o docimologia (disciplina care studiază examenele și concursurile pentru îmbunătățirea condițiilor și 

structurii); 
o docimantica (tehnica elaborării probelor și a notării obiective); 
o doxologia (disciplina care studiază sistematic rolul pe care îl joacă evaluarea în educația școlară). 
O evaluare eficientă trebuie să îndeplinească cele trei condiții esențiale adică să fie continuă, corectă 

și completă.  
Evaluarea este structurată pe trei etape: verifcare, măsurare și notare.  
În etapele de evaluare, profesorul trebuie să adune informații privind nivelul de cunoștințe, 

abilități, capacități, competențe, comportamente, performanțe școlare ale elevilor. 
Măsurarea reprezintă etapa de interpretare și apreciere a performanțelor elevilor prin raportarea lor 

la indicatori de performanță și la sisteme de criterii de evaluare. De asemenea presupune acordarea unei 
semnificații cantitative caracteristicilor calitative a lucrării de evaluare a elevului. 

Notarea sau decizia de ameliorare presupune o judecată de valoare și de asemenea asocierea 
rezultatelor cu scări de notare și acordarea de note sau calificative școlare. Notarea reprezintă decizia 
cadrului didactic de apreciere prin note școlare a nivelului școlar a elevilor. 

Evaluarea poate fi făcută în mod tradițional sau prin metode complelentare. 
Din cele trei etape ale procesului educativ predare-învățare-evaluare cea mai afectată de trecerea la 

învățământul online este, din punctul meu de vedere, etapa de evaluare, deoarece metodele clasice de 
evaluare orale sau scrise sunt afectate de posibilitatea ca elevul să fie ajutat în timpul probii și astfel 
rezultatul să fie grav distorsionat. Testările practive sunt mult mai îngreunate și de multe ori imposibile 
datorită lipsei accesului la anumite aparate și echipamente. 

De aceea sistemul de evaluare în educația online trebuie regândită și adaptată la noile realități. Din 
fericire în momentul de față există numeroase aplicații proiectate pentru ușurarea procesului de evaluare.  

Instrumente precum Skype, Zoom, Google Classroom, Microsoft Team și multe altele pot fi folosite 
cu succes pentru a crea ședințe video în care se pot evalua oral elevii. Situația ar fi optimă dacă evaluatul 
ar dispune de două camere video care să ofere o viziune aproape completă a camerei astfel încât să se 
elimine suspiciunea că este ajutat de o terță persoană. 

O altă posibilitate de evaluare este de a propune elevilor referate/proiecte pentru care aceștia trebuie 
să întocmească și să predea o lucrare în format word, excel, power-point etc. Lucrarea predată online de 
elev este evaluată și notată. Suspiciunea de ajutor extern în acest caz este mult mai mare. 

O metodă mai modernă și mai sigură de evaluare este aceea de a trimite chestionare. Acestea au 
avantajul ca pot fi setate astfel încât evaluarea să se facă într-un inteval de timp bine stabilit și pot avea un 
șablon de corectare care să verifice automat lucrarea și să trimită elevului nota practic instantaneu. 
Instrumente precum Google Forms, Kahoot, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Hot Potatoes sau 
LearningApps permit crearea de teste care să conțină posiblitatea de a pune întrebări cu răspunsuri 
multiple, check-box-uri, grile de răspunsuri, dropbox-uri, răspunsuri cu scară liniară sau răspunsuri 
libere. Profesorul poate posta teste, imagini, materiale audio sau video pentru crearea testului. Poate 
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seta o grilă cu răspunsuri corecte cu notele aferente și un timp de lucru pentru elevi. De asemenea 
există posibilitatea de a refolosi teste anterior create. Toată această automatizare a ușurat etapa de 
testare.  

Există astfel pentru prima oară posibilitatea de a testa elevii rapid și repetat. 
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ROLUL POZITIV AL EMOȚIILOR ÎN EVALUAREA ONLINE 

 

 PROF. MARGARETA GIURGIU 

 LICEUL TEORETIC ˶AUREL VLAICU ̏ ORĂȘTIE 

 

Emoțiile pot influența pozitiv evaluarea în mediul online, fiindcă activează la nivelul creierului 

diferite mecanisme necesare supraviețuirii. Este de dorit, ca profesori, să reușim să creăm un climat 

emoțional pozitiv în cadrul orelor online, punând accent pe starea de bine a elevilor și pe dezvoltarea 

inteligenței emoționale. 

Potrivit lui Danilo Dolci, educația face posibilă descoperirea vieții, iar emoțiile sunt acele instrumente 

necesare pentru a descoperi și aprecia viața și toate relațiile pe care elevul le dezvoltă, mai apoi, în viață. 

Creșterea stimei de sine poate fi dezvoltată prin evaluarea în mediul online. Relația dintre cadrul 

didactic și elevi se dezvoltă armonios prin feedbackul trimis și primit. Se știe că implicarea personală a 

elevilor, legată de notarea testelor este mare, de aceea mediul online permite și notarea prin emoticoane, 

ecusoane, expoziții, diplome, niveluri atinse. 

Relația dintre profesor și elev are un rezultat pozitiv atunci când elevul găsește relevanța învățării și 

evaluării și când rezultatele sale cresc. Acest fapt duce la învățarea continuă. 

Prin implicarea activă a elevului crește și interesul și nivelul cunoștințelor, devenind vizibilă 

performanța școlară. Dacă elevul se simte valorizat și competent prin rezolvarea unei sarcini, a unui item, 

va fi motivat să rezolve cât mai multe sarcini. 

Un rol important îi revine motivării. Motivația elevului și felul în care el percepe profesorul, ora, 

procesul de evaluare, creează o legătură emoțională pozitivă. 

Jocurile online îi oferă elevului un nivel de provocare, astfel încât el să se simtă competent și mândru, 

diminuând astfel disconfortul emoțional și factorii de risc, asociați prin toate nivelurile de vârstă din școli. 

Prin testele online sub formă de jocuri putem să îi educăm pe elevi să-și gestioneze și să-și regleze emoțiile 

și reacțiile negative, reducând impactul asupra sănătății mintale. 

Dacă vor învăța să-și gestioneze emoțiile, elevii vor deveni mai încrezători în ceea ce privește 

abilitatea de a se implica în activitățile școlare și de a răspunde cerințelor profesorului.  

Procesul de predare- învățare – evaluare va fi privit ca o experiență pozitivă. 

 

WEBOGRAFIE:  

1. https://eumoschool.eu/ro/ 

2. https://www.suntparinte.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: GLIGA ALEXANDRU,  

CLUBUL SCOLAR SPORTIV TG JIU, GORJ 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ. INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 Platforma educațională USDC a fost lansată în anul 2009 în rezultatul colaborării cu Institutul de 

Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), având la bază softul open source Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment), Pe lângă faptul că oferă posibilități de a lucra în grupuri prin 
instrumente de colaborare care sunt foarte simplu de folosit.  
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 Există posibilitatea ca împreună cu elevii să se creeze și editeze documente de tip Wiki (documente 
editabile în grupuri), să se testeze diferite idei sau moduri de abordare a unor referate sau să organizeze 
dezbateri, platforma educaționala USDC pune la dispoziție diferite instrumente de evaluare, care ajută la 
construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate nevoilor de astăzi. 
Testul reprezintă o unitate logică de activitate pe platforma Moodle, poate cea mai importantă unitate pentru 
notarea cunoștințelor elevilor în mod obiectiv. Testul trebuie privit sau înțeles ca o unitate structurată de 
itemi, de același mod de prezentare pe ecran sau de prezentare eterogenă, prin care se urmărește evaluarea 
sau autoevaluarea unui volum de cunoștințe sau abilități. Din perspectiva platformelor de e-learning, testul 
este un formular care permite gestionarea ușoară a parametrilor de aplicare cum ar fi numărul de itemi, 
modul 5 de extragere a itemilor, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, cadența întrebărilor, dreptul 
de revenire sau nu asupra răspunsurilor, aplicarea sau nu a penalităților, valoarea penalităților aplicate, 
rularea testului de mai multe ori, intervalul minim de timp dintre două rulări, momentul activării, momentul 
opririi, etc. Acești parametri determină rezultate diferite cu același set de întrebări aplicat în instanțe diferite 
(valori diferite ale parametrilor amintiți) la același colectiv evaluat. 
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PLATFORME DE E-LEARNING PENTRU ȘCOALA VIITORULUI 

 
GLONȚ-DINU LAURENȚIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”VLAICU VODA” SLATINA, OLT 
 
 Probleme și crize diverse pun la încercare societatea umană. În această situație, se impun schimbări 

în sistemul educațional pentru ca educabilii să devină mai bine pregătiți pentru viitor. Dincolo de 
acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că școala trebuie să fie pregătită să 
se adapteze la diverse contexte ale realității.  

Internetul devine, pe zi ce trece, arbitrul accesului la educație și cultură, iar forma cea mai potrivită 
de a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere și formare continuă este eLearning.  

În sens larg, prin eLearning (sau e-learning) se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se 
utilizează mijloacele tehnologiei informației și comunicării.  

Definit mai mult ca e-education, aria semantică a conceptului e-learning interferează și se suprapune 
pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experiențelor didactice ce pot beneficia de suport 
tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire 
prin multimedia etc.  

Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învățare online. Fiind o etapă nouă 
și specifică în organizarea procesului educațional, învățământul la distanță a devenit o alternativă 
importantă de reformare a sistemului educațional tradițional.  

Se remarcă faptul că sistemul educațional actual realizează trecerea de la învățarea indusă sau 
receptată, la o învățare interactivă, bazată pe dialogul inteligent cu calculatorul, acesta amplificând 
capacitatea de prelucrare și asimilare a informațiilor, ce conduce la creșterea performanțelor intelectuale.  

Clasa devine un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. 
Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile convenționale. Avantajul 
constă în faptul ca aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații suficiente, 
orice elev care are acces la un calculator poate obține o educație cel puțin egală cu unul care beneficiază de 
un program tradițional.  

În situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid, Ministerul Educației și 
Cercetării a stabilit desfășurarea cursurilor la distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme 
online și a permis evaluarea elevilor și înregistrarea rezultatelor în catalog. 

De asemenea, sunt recomandate o serie de aplicații și platforme online, fără ca lista să fie exhaustivă: 
Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Facebook etc.  

Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educației și Cercetării 
pentru lucrul online cu elevii. Din august 2014, a fost introdusă ca un serviciu al Google Apps for Education, 
destinat instituțiilor de învățământ, un serviciu ce reprezintă o alternativă în vederea simplificării procesului 
de predare-învățare-evaluare.  

Aplicația are o interfață disponibilă și în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer cât și de 
pe un dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS. Pot preda mai mulți profesori, se pot pregăti cursurile 
în avans și se comunică cu elevii în timp real. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi 
Google pentru toți utilizatorii, precum și de activarea licenței Google.  

Platforma Google Classroom are rolul unei clase virtuale, prin intermediul căreia profesorii și 
studenții pot comunica si colabora eficient în mediul on-line. Aceasta oferă posibilitatea ca profesorii și 
elevii să încarce materiale, să posteze diverse anunțuri. De asemenea, profesorii pot să evalueze cu 
note/punctaje materialele lucrate de elevi și încărcate aici.  

Avantajele utilizării platformei Google Classroom:  
 administrarea cu ușurință;  
 integrarea tuturor instrumentelor și aplicațiilor Google (Drive, G-mail, Calendar, YouTube, Maps, 

Search, Hangouts, Picasa etc.);  
 stocarea în cloud (Drive) a tuturor materialelor utilizate/create atât de profesori cât și de elevi;  
 utilizarea de resurse multi-media în realizarea materialelor/temelor de control;  
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 independența în raport cu programul întâlnirilor tutoriale, platforma putând fi accesibilă 24/24 ore, 
7/7 zile.  

 În clasele primare, de regulă, învățătorii încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate și 
cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul 
principal este realizarea sarcinilor cu ajutorul indicațiilor video.  

În primăvara anului 2020, în perioada când școala s-a desfășurat doar on-line, am utilizat platforma 
Google Classroom pentru activitatea mea didactică. Tipurile de activități de învățare la distanță în care 
elevii s-au implicat au fost următoarele: sarcini individuale, teste, lecțiile on-line, lecturi ghidate, proiecte 
educaționale, discuții dirijate, minidezbateri, E-portofolii, precum și altele.  

Se știe că, în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în 
realizarea sarcinilor. Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de copiat câte 
un text, de răspuns la un set de întrebări în legătură cu textul. La matematică au avut de rezolvat exerciții și 
probleme în cantitate moderată.  

La începutul fiecărei zilei am propus elevilor și părinților un orar de lucru, cu linkuri potrivite pentru 
fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru și este invitat să trimită sarcina 
realizată în mod individual. Învățătorul verifică și corectează lucrările, apoi expediază un feedback 
individual elevilor si părinților.  

Aplicația Meet a platformei Google Classroom permite profesorilor si elevilor să interacționeze în 
timp real, în mod video. Având clasa pregătitoare, mă conectam video de două ori pe săptămâna cu toți 
elevii și desfășuram lecții online.  

Multitudinea de aplicații disponibile online aduce varietate în actul didactic, crescând motivația 
elevilor și aducând beneficii pe multiple planuri. Experimentarea la clasă a anumitor aplicații, în cadrul 
diverselor activități didactice, m-a convins de beneficiile utilizării lor. 

Fără a pretinde exclusivitate, învățământul virtual oferă noi oportunități de instruire și de comunicare, 
devenind din ce în ce mai popular. Platforma eLearning oferă un cadru pentru dezvoltarea și utilizarea de 
materiale și metode moderne de lucru la diverse discipline, dar și de adoptare a unei pedagogii care 
stimulează învățarea, elevul devenind un „căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit'' (Freire, 
1970).  
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 INSTRUMENTE ONLINE ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 
 GODEANU LILIANA MIHAELA 

 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSILVANIA DEVA 
 
Profesorii evaluatori trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De 

asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele 
de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an școlar. 

 Voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 
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După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
GODZA LARINA - LEONTINA 

GRĂDINIȚA NR 187, SECTOR 3 BUCUREȘTI 
 
Evaluarea online este o noutate, atât pentru cadrele didactice cât și pentru copiii preșcolari, aceștia 

fiind nevoiți să participe pe unele platforme pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile prin diferite metode. 
Pentru predare, învățare dar și pentru evaluare sunt o multitudine de instrumente digitale online, unde 

se pot aplica metode de evaluare. 
Zoom este platforma folosită cel mai mult de către cadrele didactice din România. În acestă platforma 

se poate utiliza: 
Witeboard, este un instrument ușor de utilizat, se desenează, colorează și vine în sprijinul elevului 

pentru a înlocui cu succes tradiționala tablă din clasă. 
Padletul este la fel o aplicație care permite utilizatorilor să afișeze materiale în acest perete virtual. 
Jamboard este un panou virtual care se poate șterge, în care poți face schimb de idei live cu ceilalți, 

și este folositor în aplicarea unor metode de evaluare, cum este harta conceptuală. 
Harta conceptuală este o metodă care se folosește atât la predare-învățare cât și la evaluare. 
 
Pizap este un editor online, cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afișe în 

format digital, etc. 
 
Wardwall este un instrument online util cadrelor didactice deoarece cu ajutorul lui se pot crea jocuri 

interactive pentru susținerea învățării. 
Wordwall poate fi folosit pentru a crea atât activități interactive, cât și activități de imprimat pentru a 

fi folosite acasă, în mod offline. 
Jocurile create pot fi redate pe orice dispozitiv conectat la internet, cum ar fi un computer, tabletă, 

telefon sau tablă interactivă. 
Ele pot fi jucate individual de către elevi sau pot fi inițiate de cadrele didactice și jucate in format 

"multiplayer". 
Wordwall poate fi folosit și pentru a crea teme pentru acasă. 
Când un cadru didactic stabilește o sarcină, elevii sunt direcționați direct către acea activitate, unde 

rezultatele fiecărui elev sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului făcând din această facilitate o 
metodă eficientă, modernă de evaluare online. 

Ca și metode de evaluare online sunt următoarele: metoda chestionarului, metoda hărții conceptuale, 
metoda experimentului, metoda proiectului, metoda investigației. 

Aceste toate metode de evaluare vin in ajutorul fiecărui elev prin prisma platformelor care se folosesc 
în mediul online. 

 
Data 9.11.2020 
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PROVOCAREA EVALUĂRII ÎN SCENARIUL ROȘU 

 
AUTOR: PROFESOR GEORGIANA GOGA 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA  
 
Acum, la 09.11.2020, iată-ne ajunși din nou în scenariul roșu, în care s-au suspendat cursurile „față-

în față” și toate activitățile didactice s-au mutat în mediul on-line. Sistemul de învățământ experimentează 
noi practici de comunicare și cooperare menite să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
instituțională. 

Activitatea de predare-învățare-evaluare este destul de anevoioasă, printre dificultăți numărându-se: 
dificultăți de ordin tehnic, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare și evaluare 
atractive pentru toți elevii, lipsa resurselor digitale în domeniul disciplinei, dar și lipsa timpului necesar 
pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

În acest context, au apărut o serie de platforme de e-learning care garantează că procesul educațional 
se poate desfășura fără dificultăți, prin intermediul lor. Liceul al cărui angajat sunt, evident, a aderat la una 
dintre ele. Dacă la partea de susținere a lecțiilor sincron și de atribuire a temelor, referatelor sau proiectelor 
sistemul funcționează destul de eficient, atunci când vine vorba despre evaluare, lucrurile nu mai stau chiar 
așa.  

Multe platforme oferă posibilitatea de a crea teste de evaluare online, unele gratuit, altele contra cost, 
dar toate presupun conturi noi pentru elevi și profesori, precum și efort și timp investite de profesori în 
crearea acestor teste. La matematică, toate acestea culminează cu lipsa resurselor care să asigure editarea 
caracterelor matematice. Desigur, sunt și platforme care asigură o bază de date suficientă pentru a elabora 
teste de același nivel de dificultate, dar cu itemi diferiți pentru fiecare elev în parte, dar toate acestea au un 
preț. 

Așadar, trebuie găsite soluții și pentru evaluare, în acest context epidemiologic special pe care-l 
traversăm. Așa cum foarte mulți profesori au făcut, și eu am participat la o serie de cursuri de formare 
pentru a reuși să-mi susțin activitățile didactice în orice scenariu. Mixând toate informațiile cu multe 
tutoriale video, am conchis că Google Forms este potrivit pentru a crea teste destul de interesante pentru 
elevii mei. Am descoperit o extensie care-mi permite să inserez mai ușor textul matematic și îmi reduce 
timpul alocat realizării unui test.  

Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 
Funcția Quiz permite, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 
alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, la feedaback, pot fi incluse explicații pentru răspunsul greșit, 
pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Dacă se dorește, pentru antrenament, elevii pot 
relua testul. 

Un plus al acestor teste este acela că diversifică tehnicile de evaluare, sporind atractivitatea și 
suscitând interesul elevilor, dar există și un minus în faptul că elevii nu pot fi supravegheați la fel de bine 
ca în clasă și nu există garanția că nu au fost ajutați în elaborarea răspunsurilor la test.  

Cu toate acestea, dacă se impune un timp care să nu le permită elevilor să caute răspunsurile pe 
internet sau să apeleze la diverse cunoștințe și prieteni, testul poate fi luat în considerare pentru evaluare. 

După cum se știe, doi elevi care obțin aceeași notă la un test identic pot avea carențe cu totul diferite. 
În acest sens, statistica și graficele de care este însoțit testul din Google Forms sunt de mare utilitate pentru 
cadrul didactic, care poate înțelege lacunele fiecărui elev în parte și-i poate oferi suport în acea zonă. De 
asemenea, după mai multe teste, profesorul poate remarca cine poate face performanță și cine rămâne în 
urmă, ajustând astfel planurile de învățare individualizate ale elevilor. 

Așadar, în aceste momente grele, improvizăm în evaluare, dar ne dorim să nu o facem oricum. 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. DR. GOLBAN FLORIN 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,I. I. C. BRATIANU” TIMIȘOARA  
 
Tehnologia digitală este o componentă esențială a procesului educațional de astăzi, un instrument 

necesar pentru analiza, achiziția, comunicarea și prezentarea de informații, utilizate în diferite moduri care 
să permită elevilor să devină participanți activi în cercetarea și înțelegerea istoriei. O dată cu schimbarea 
perspectivei asupra învățământului și generalizarea orelor online diversele platforme și aplicațiile online, 
generează diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Dar tehnologia are menirea să completeze 
pedagogia. 

Noile orizonturi trebuie să situeze tehnologiile cu atenție și în mod corespunzător. Dacă până acum, 
profesorul era la catedră și se făcea înțeles de orice învățăcel în modul clasic, de acum înainte acest lucru 
trebuie să se realizeze în mediul online. Profesorii au mai multe oportunități. De la predarea unui simplu 
document Word, până la documente electronice, Power Point, utilizarea media, Animaker, pentru a-i ajuta 
pe elevi să devină independenți în învățare. 

Când vine vorba de evaluare, apar o serie de noi oportunități, cele mai importante fiind prezentate de 
noi în studiul acesta. 

Google Classroom este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru școli, care își propune să 
simplifice crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice hârtia. Scopul 
principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori și elevi. Pe 
Meet video se pot verifica temele, cunoștințele, referatele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 
Interacțiunea elevi – profesori este esențială în dobândirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare în 
aprofundarea unor concepte, termeni și fenomene istorice. Grație camerei de luat vederi și a microfonului, 
ora online se apropie mult de cea clasică, profesorii și elevii putând avea discuții care să-i formeze primului 
imaginea modului cum s-au pregătit și au înțeles elevii fenomenele istorice prezentate anterior și nu numai.  

Google Forms este un software de administrare a sondajelor care este inclus în suita de software 
Google Docs Editors împreună cu Google Docs, Google Sheets și Google Slides. Permite colectarea de 
informații de la utilizatori prin sondaje. Informațiile colectate pot fi introduse automat într-o foaie de calcul. 
Acest program ne ajută să realizăm formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite 
confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a face teste scrise. Sistemul dă ocazia profesorului 
să introducă imagini sau filme pentru interpretare sau ca material de gândire pentru elev. Interesant este 
faptul că elevii pot primi atât întrebări deschise sau închise. La rândul lor, variantele de răspuns pot fi mai 
multe, sau elevii trebuie să bifeze răspunsul fără a avea la dispoziție variante. Un rol deosebit are și funcția 
Quiz care permite oferirea de feedback imediat. Elevii pot afla dacă la un test care are răspunsuri la alegere 
au răspuns corect sau nu. Programul scoate în evidență calitatea profesorului care trebuie să construiască 
răspunsuri greșite, pentru a pune mai multe semne de întrebare elevilor, pentru a face o analiză corectă. 
Important este faptul că profesorul poate atașa explicații pentru răspunsurile greșite, pe care elevii le 
primească rapid, la terminarea testului. 

Google Jamboard permite vizualizarea unor răspunsuri scurte. Jamboard este tablă digitală G Suite, 
care oferă o bogată experiență de colaborare între echipe și săli de clasă. Dezvoltă creativitatea elevilor care 
pot realiza un Jam, îl pot edita pe dispozitiv și îl pot partaja cu alții. Toată lumea poate colabora la Jam. 
Companiile și școlile care utilizează hardware Jamboard pot utiliza telefonul sau tableta pentru a se alătura 
sau a deschide un Jam pe o placă din apropiere. Elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-urile 
virtuale. 

Platforma Kahoot este o platformă de învățare bazată pe joc, un mod distractiv de a învăța orice 
subiect, în orice limbă, pe orice dispozitiv. Ea ajută să creăm teste, discuții sau sondaje care se folosesc cu 
ușurință în procesul didactic, în orice moment al lecției. Elevii pot da răspunsurile de pe telefon, tabletă, 
laptop sau calculator. Aceste dispozitive trebuie să aibă acces la internet. Este o aplicație atractivă, îndrăgită 
foarte mult de toți elevii. Baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin profesori, construind ei 
înșiși itemi de teste. 
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Wordwall este un instrument de informare compus dintr-o colecție organizată de cuvinte, care sunt 
afișate cu litere vizibile mari pe un perete, tablă de anunțuri sau altă suprafață de afișare dintr-o sală de 
clasă sau flipchart. Aceste tipuri de activități de evaluare sunt mai potrivite pentru învățământul primar. 

Dacă suntem la învățământul primar, menționăm și multele programe de animație pe care elevii le 
pot folosi pentru a realiza prezentări în Prezi sau Animaker. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-
o-matic în care să surprindă atât imaginea de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Acestea sunt doar câteva din modalitățile de a evalua elevii în învățământul online. Deși multe din 
programele noi sunt poate dificile la început, elevii și profesorii deopotrivă trebuie să-și schimbe modul de 
a gândi. Ei trebuie încurajați să folosească aceste servicii. În contextul online, interacțiunea profesori – elevi 
aste esențială. Realizările și implicarea elevilor sunt dovezi ale calității educaționale, iar tehnologia nu face 
altceva decât să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. MILORANCA GOLBAN 

LICEUL TEORETIC ,,DAVID VONIGA” GIROC 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Evaluarea online este o metodă care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai ales că poate 
fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă. 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare și este esențială. Astfel, s-au dezvoltat diferite 
tipuri ale acestui proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exercițiu autentic de 
învățare, poate fi de asemenea parte din experiența învățării. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să 
susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre 
activitatea de învățare. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la 
administrarea unor volume mari de notare și administrare. 

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciții de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăți experiența elevilor. 

 Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuții sau a exercițiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puțin prețuită și utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independența elevului și îi ajută pe aceștia să 
dezvolte abilitățile necesare pentru o învățare autonomă. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

- posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
- monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
- evaluările pot fi păstrate și reutilizate. 
- furnizarea de feedback imediat. 
Există aplicații care se adresează fiecărui nivel în parte. Astfel, au fost realizate instrumente care pot 

fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea unor obiective care vizează procese cognitive, precum 
recunoașterea sau înțelegerea, dar avem și aplicații care vizează procese cognitive complexe precum 
analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de creație. 

Instrumente de evaluare online care se pot utiliza la clasă sunt:  
- teme scrise;  
- participarea la discuții online;  
- eseuri;  
- PPT cu animații și ilustrații; 
- quiz-uri și întrebări online;  
- activități experiențiale, cum ar fi jocul de rol;  
- teme colaborative;  
- dezbateri;  
- portofolii;  
- aplicații Quizizz, Quizlet;  
- platforme Learning Apps; Kahoot; Google Jamboard, Wordwall; Storybird. 
Toate au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a stimula comunicarea între partenerii 

educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea conținuturilor științifice, de a forma 
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competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite la nivelul disciplinelor de studiu, dar și 
interdisciplinar. Dimensiunea interactivă a acestor instrumente este adaptată așteptărilor elevilor secolului 
XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede. Astfel, aceste instrumente contribuie 
în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9; 
*Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations  

*Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

*https://www.google.ro/search?q=Instrumente+de+evaluare+aplicabile+online&sa. 
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 IMPORTANTA EVALUARII ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR GOLE CRISTINA-MIHAELA 

 
 Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 

pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Evaluarea joacă 
un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre 
progres şi ghidează învăţarea Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai 
întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare 
populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
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învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 - PROIECTAREA UNEI EVALUARI ONLINE EFICIENTE - 
 

 PROFESOR GOMENIUC OANA-MARGARETA 
 
În ultimele luni, majoritatea profesorilor au fost nevoiţi să se adapteze învăţământului la distanță sau 

online, încercând să rămână conectați cu elevii. Dar, cum multe școli sunt încă incerte cu privire la 
momentul în care ușile se vor redeschide complet, nevoia de a evalua învățarea elevilor devine din ce în ce 
mai presantă. Să vedem cum putem folosi cinci dintre cele mai comune metode de evaluare pentru a sprijini 
învățarea elevilor. 

 
 1. Chestionare online 
Chestionarele sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu 

tehnologia, acestea sunt o modalitate excelentă de a stimula învățarea elevilor. Întrebările pentru 
chestionare pot lua mai multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. 
Un beneficiu al chestionarelor este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt aspect demn de luat in 
considerare este acela că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi randomizate, astfel încât testul fiecărui elev 
să fie unic. 

Chestionarele online sunt ideale pentru măsurarea rezultatelor învățării la un public larg. Deoarece 
fiecare elev susține același test, puteți compara și contrasta rezultatele în diferite clase. 

Un chestionar online poate fi oferit şi înainte de începerea lecției pentru a obține o măsurare de bază 
a cunoștințelor existente ale unui elev. De asemenea, puteți încorpora un chestionar de verificare a 
cunoștințelor într-un modul sau unitate, pentru a consolida conceptele predate în lecție sau puteți efectua 
un test final pentru a evalua performanța generală a elevilor. 

 
2. Activități Trageți și plasați (Drag-And-Drop) 
Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arată capacitatea unui elev de a lega informații și de 

a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Puteți încorpora atât imagini, cât și text într-o 
activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este atât provocatoare, cât și 
captivantă. 

Cum pot crea o activitate de drag-and-drop? 
iSpring Suite oferă un șablon de glisare și plasare care vă permite să mutați casete de text, imagini și 

forme într-un anumit loc de pe pagină.  
 
3. Interviuri online 
Puteți încorpora o conferință video în cadrul predării online pentru a oferi învățării o notă mai 

personală. În timpul scurtelor interviuri online, elevii își pot demonstra competența în limbă, istorie, 
geografie și alte domenii, de exemplu, unde stăpânirea abilităților specifice este o cerință importantă.  

Cum pot crea un interviu online? 
Puteți partaja interviuri online cu ajutorul instrumentelor de conferințe web precum Zoom. Pentru 

cele mai bune rezultate, este recomandat să vă planificaţi interviul înainte de a începe. Permiteți elevilor o 
modalitate de a oferi feedback sau de a interacționa în timpul interviurilor. 

 
4. Sondaje online  
Sondajele vă permit să captați feedback despre experiența lor de învățare direct de la elevii dvs.. Ele 

pot fi folosite pentru a măsura orice, de la satisfacția învățării (feedback-ul Kirkpatrick Level One) până la 
motivul pentru care un elev a făcut o anumită alegere în timpul lecției. Sondajele online sunt foarte atractive 
pentru elevi, deoarece le permit să-și împărtășească opiniile, să se facă auziţi și sunt rapid de finalizat. De 
asemenea, puteți utiliza întrebări de sondaj atunci când doriți să atrageți rapid atenţia elevilor asupra a ceva 
important. 

Cum pot crea o întrebare de sondaj online? 
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 Există câteva platforme online specializate, cum ar fi SurveyMonkey, care vă permit să creați, să 
trimiteți și să analizați sondaje. De asemenea, puteți crea un sondaj cu instrumente eLearning, cum ar fi 
iSpring Suite. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți un șablon de întrebare gata acceptat de instrumentul 
iSpring QuizMaker, să scrieți întrebările și răspunsurile, sau un câmp text pentru răspunsuri deschise. 

 
5. Activități de tip joc 
Activitățile de tip joc transformă o serie de întrebări de testare într-un joc. De exemplu, un joc de tip 

trivia ar putea cere elevilor să răspundă la un anumit număr de întrebări într-o anumită perioadă de timp și 
să acorde puncte pe baza numărului de răspunsuri corecte. Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate 
distractive și nu „teste”, deci sunt în general un bun indicator al abilităților și cunoștințelor adevărate. În 
plus, s-a demonstrat că îmbunătățesc învățarea prin promovarea dezvoltării abilităților non-cognitive, cum 
ar fi disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea problemelor. 

Cum pot crea activități de tip joc? 
Quizlet și Kahoot sunt două aplicații populare pe care profesorii le pot folosi pentru a crea jocuri 

interactive de învățare cu ritm rapid. Quizlet vă permite să creați un set de flashcard-uri online pentru 
învățarea termenilor și definițiilor, în timp ce cu Kahoot puteți crea teste captivante și să încurajaţi elevii să 
obțină puncte, răspunzând rapid și corect. 

 
Evaluările online sunt o parte importantă a eLearning-ului și ar trebui efectuate cu același nivel de 

atenţie și rigoare pe care le-ați pus în crearea conținutului online de învățare. Este important de menţionat 
faptul că nu trebuie să fii un geniu al programării pentru a construi evaluări online, însă necesită timp şi 
energie. Există multe instrumente software care vă permit să generați sarcini atractive. Alegeți-vă modul 
de evaluare a elevilor și un instrument conex pentru a vă alinia nevoile și rezultatele pe care doriți să le 
obțineți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.3plearning.com/blog/online-assessment-strategies-distance-teachers-learners/ 
https://www.icci.edu.ky/wp-content/uploads/2016/02/online-assessment-techniques.pdf 
https://www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning 
https://www.digitalcitizen.ro/9-sfaturi-pentru-utilizarea-eficienta-barei-activitati-din-windows/ 
https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 

1491

https://www.3plearning.com/blog/online-assessment-strategies-distance-teachers-learners/
https://www.icci.edu.ky/wp-content/uploads/2016/02/online-assessment-techniques.pdf
https://www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning
https://www.digitalcitizen.ro/9-sfaturi-pentru-utilizarea-eficienta-barei-activitati-din-windows/
https://profs.info.uaic.ro/%7Emihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf


 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, GRADA VIOLETA ADINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA, JUD. ARAD 

 
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 
 Nici unul din instrumentele utilizate nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. Voi 

încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare. Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă 
comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în 
care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

 On-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii 
asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol dintre soluțiile mai cunoscute este menționat doar 
Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele de implementare 
atât on-premises cât și on-line.  

 Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. Ineficient și insuficient, pentru 
că mentalitatea noastră românească este mult mai puternică decât o inițiativă răzleață. 

 SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. 
Contul instituțional unic, care identifică un elev după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, 
formații și grupe și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de atât, 
o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat, pentru a 
asigura faptul că elevii nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare. (PS. 
Recomandarea pe toate canalele media: stai izolat! ) 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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 După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

 Închei cu un citat: Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă 
aceasta.  
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE IN ȘTIINȚELE EXACTE 

 
PROF. GRECIOIU-FARFARA MARIA 

LICEUL ”VOLTAIRE” CRAIOVA 
 
 Evaluarea definită de I. Jinga este un proces complex de comparare a rezultatelor activității 

instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

 Integrată în activitatea de predare-învățare, evaluarea ocupă o poziție importantă în configurația 
didactică a lecției. 

 Cu ajutorul evaluării se obțin informații despre cunoștințele stocate, respectiv capacitățile formate la 
elevi, recepționate prin conexiune inversă de factorii care realizează comanda. Evaluarea utilizează 
măsurarea (atribuirea de numere unor fapte și fenomene), dar constă în formularea unor judecăți de valoare, 
indicând nivelul de dobândire al competențelor, comparativ cu cele proiectate. 

 Pentru a fi eficientă cu adevărat, se recomandă evaluarea în trei timpi (I. Radu, 2000): evaluarea 
inițială, evaluarea dinamică (formativă combinată cu cea cumulativă) și evaluarea de bilanț. Cele trei forme 
ale evaluării nu sunt opuse, nu se exclud reciproc, ci dimpotrivă sunt complementare. Îmbinarea lor în 
procesul didactic asigură eficiența acestuia, realizarea obiectivelor și maximalizarea rezultatelor. 

 Dintre toate formele evaluării, locul principal îl ocupă evaluarea inițială, aceasta reprezintă punctul 
de plecare al întregului demers educativ. Această formă a evaluării, evaluarea inițială oferă profesorului și 
elevului o perspectivă de ansamblu, reprezintă potențialul de învățare, oferă o imagine a eventualelor 
lacune, sau a unor aspecte ce trebuiesc completate sau corectate.  

 De ce este necesară evaluarea inițială? Este importantă pentru desfășurarea actului educativ? Au 
elevii cunoștințele anterioare necesare învățării care urmează? Cât poate să învețe fiecare elev la disciplina 
mea? Care sunt cele mai potrivite metode, strategii aplicate pentru realizarea evaluării inițiale?, sunt o serie 
de întrebări ale căror răspunsuri încercăm să le descoperim în cadrul activității pe care o desfășurăm fie la 
nivel gimnazial sau liceal. 

 Datele obținute prin evaluarea inițială ajută la conturarea activității următoare în trei planuri: 
• modul adecvat de predare-învățare anoului conținut; 
• aprecierea oportunității organizării unuiprogram de recuperare pentru întreaga clasă (dacă este 

cazul); 
• măsuri de sprijinire și recuperare pentru unii elevi. 
 Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea elevilor în activitatea care 

începe, D. Ausubel conchide: ”Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun 
că ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință.” 

 
  
BIBLIOGRAFIE: 
1. Isac Delia, Metodica predării chimiei, Editura Mirton, 1998; 
2. Fătu Sanda, Didactica chimiei, Ed. Corint, București, 2007; 
3. Radu I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura didactică și pedagogică R. A., București 2000; 
4. Ausubel David, Floyd Robinson, Învățarea în școală, EDP, București, 1981. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE LA PRESCOLARI 

 
PROF. GRECU-BĂIAȘ GINA-MARIA 

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU”/ GRADINIȚA P.N. BOZOVICI,  
CARAȘ- SEVERIN  

 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us 
pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 
didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ 
îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi 
Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ 
(Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire 
adecvatӑ care să permitӑelevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în realizarea 
activităților la distanță propuse în această perioadă: în primul rând vorbim despre dificultăți tehnice (73%), 
apoi de lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), urmând să consemnăm nivelul 
insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui dispozitiv adecvat (65%), lipsa unui program bine 
structurat (65%), lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor (65%), acces limitat la Internet 
(64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților (59%). 

Studiul a fost realizat în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea 
„online” de livrare a educației, ceea ce a presupus o pliere pe cerința urgenței, dar și a unei inerente 
„introspectivități” cu precaritățile specifice. În mod firesc, o astfel de cercetare ar fi presupus o anumită 
detașare și distanțare cronologică, aspect care poate fi vizat într-o cercetare ulterioară. Oricum, cu toate 
aceste limitări metodologice, actualul studiu constituie o radiografiere obiectivă, lămuritoare, la cald, a 
impactului și a modului cum a fost percepută sau activată „cotitura” paradigmatică și didactică la care a 
fost nevoit să se supună învățământul românesc. Rezultatele cercetării oferă indici importanți în raport cu 

1495

http://zoom.us/


mai multe dimensiuni: importanța și starea infrastructurii de natură tehnică pe care se clădește formula 
online de învățare, competențele de folosire sau de exploatare în profitul învățării, din perspectiva 
profesorilor, a acestor echipamente, poziția și implicarea factorilor educației în derularea acestei modalități 
de activare a învățământului (profesori, elevi, părinți, factori de decizie etc.), gradul de acoperire a 
finalităților educației prin noul ancadrament tehnic, predispoziția curriculumului școlii românești de a se 
plia pe noile coordonate virtuale de învățare, direcții dezirabile de reformare a cadrului legislativ și 
procesual de realizare a educației, mutații de accent în ce privește procesele de predare-învățare-evaluare, 
direcții viitoare de formare a corpului profesoral etc. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR: GRECU CORNELIA ANA 
COLEGIUL NAȚIONAL C. D. LOGA CARANSEBEȘ 

 
În ultimul timp, există o necesitate a pregătirii copiilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru o mai 

mare participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale societăţii, . De aceea, este firesc ca 
educaţia lor să se bazeze nu doar pe metodele tradiționale, ci și pe metodele activ –participative, aceasta 
fiind în esenţă preocuparea învăţământului pentru formarea unor competențe, a unei atitudini active, bazate 
pe curiozitatea intrinsecă de a cunoaşte, dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a construi, a 
explora şi a descoperi, de a crea. 

Scopul educaţiei trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent, 
să se servească de cunoştinţele de cultură generală, să le activeze în viaţa cotidiană. 

Necesitatea formării competențelor la elevi este, fără îndoială, un imperativ educațional nu numai 
național, ci și internațional, având în vedere contextul globalizării, raportându-ne atât la programele actuale, 
cât și la testările internaționale. Formarea competențelor specifice constituie elementul de bază urmărit în 
proiectarea didactică.  

Fiecare lecție și fiecare etapă a lecției urmăresc centrarea predării pe formarea competențelor, prin 
corelarea acestora cu strategiile didactice. Astfel, profesorul poate recurge la dozarea conținuturilor predării 
în funcție de nevoile de comunicare ale celui care învață; poate încorpora, în orice moment al procesului 
educativ, noi mijloace sau resurse didactice; corelează competențele specifice cu o serie de activități de 
învățare care să stimuleze gândirea critică și creativă a elevilor; creează situaţii practice de învăţare 
implicând activ fiecare elev; creează contexte de învățare care să determine exprimarea perspectivei 
personale și creativitatea; propune sarcini de lucru diferențiate, diversificate, atractive care să evite simpla 
reproducere a unor informații, a regulilor gramaticale, a unor definiții (deșablonizarea); utilizează metode 
tradiționale de predare-învățare-evaluare, dar și metode activ-participative. Prin evaluarea pe criterii şi 
indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru 
formarea/dobândirea competenţei. 

Nu orice metodă se potrivește fiecărei lecții sau oricărui moment al acesteia, de aceea se recomandă 
alternarea acestora. Consider ca trebuie să acordăm o mai mare pondere utilizării metodelor activ- 
participative, deoarece acestea ajută copiii să caute, să cerceteze, să găsească singuri noile cunoştinţe, să 
afle singuri soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să le sistematizeze, punând accent pe învăţarea 
prin acţiune, pe manipularea în plan manual şi mental a obiectelor, acţiunilor; sunt metode de interacţiune 
colectivă, facilitând colaborarea dintre copii; intensifică schimbul de idei şi informaţii; aduc copiii în 
contactul direct cu realitatea înconjurătoare, cu situaţii concrete de viaţă reală. 

 
Metode tradiționale sunt, în general, centrate pe profesor; comunicarea este unidirecțională; se 

bazează pe transmitere de cunoștinte; evaluarea înseamnă reproducere; se observă pasivitatea elevilor; pun 
accent pe latura informativă.  

Metodele activ-participative sunt centrate pe elev și pe activitate; comunicarea este 
multidirecțională; se pune accent pe dezvoltarea gândirii; încurajează participarea, inițiativa, creativitatea; 
se poate observa parteneriatul cadru didactic – elev; elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi 
ideile, învață cum să învețe, se exprimă liber; pun accent pe latura formativă. 

Una dintre metodele și tehnicile de evaluare pe care am aplicat-o în învățământul online este metoda 
cadranelor, o metodă îndrăgită de copiii la care predau, metodă aplicată la lecția „Popa Tanda” de Ioan 
Slavici. 

 Elevii au fost foarte încântați de metoda cadranelor, metoda permite atât activitatea pe grupe (elevii 
se împart în opt grupe, una pentru fiecare cadran), cât și activitatea individuală (fiecare elev din grupă avea 
de rezolvat câte o cerință specifică cadranului din care făcea parte). Având în vedere desfășurarea lecțiilor 
în sistemul online, această metodă a fost aplicată și rezolvată individual. 
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Eu sunt –AUTORUL 
- Cine sunt? 
- În ce raport mă aflu cu 
textul? 
- Ce știu despre acțiunea 
din text? 
- Ce știu despre 
personaje? 

Eu sunt – NARATORUL 
- Cine sunt? 
- Particip la acțiune? 
- Ce rol am în raport cu 
întâmplările din text? 
- Ce știu despre 
întâmplările relatate? 

Eu sunt– POPA TANDA 
- Cine sunt? 
- Particip la acțiune? 
- Ce rol am în raport cu 
întâmplările relatate? 
- Ce știu despre 
întâmplările relatate? 
- Ce nu știu despre 
întâmplările relatate? 

Noi suntem – SĂTENII 
- Cine suntem? 
- Participăm la acțiune? 
- Ce rol avem în raport cu 
întâmplările relatate? 
- Ce știm despre 
întâmplările relatate? 
- Ce nu știm despre 
întâmplările relatate? 

Eu sunt – ACȚIUNEA 
- Când mă desfășor? 
- Câte fire narative am? 
- Mă desfășor prin 
înlănțuire sau prin 
alternanță? 

Eu sunt – SPAȚIUL 
- Ce locuri pun la 
dispoziția desfășurării 
acțiunii? 
- Cum arată satul Sărăceni 
în capitolul I? 
- Cum arată satul Sărăceni 
în capitolul III? 

Eu sunt – TIMPUL 
- Ce intervale/momente 
pun la dispoziția 
desfășurării acțiunii? 
- Mă desfășor linear sau 
fac salturi înapoi? 

Ce emoții/sentimente m-
au încercat în timp ce am 
citit/discutat textul? 
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 EVALUARE ÎN ÎNVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR: GRIGORE GHEORGHE MARIUS 

SCOALA GIMNAZIALA PATROAIA VALE 
JUDETUL: DAMBOVITA 

 
 Predarea se referă la transmiterea conținutului către elev/student.Predarea se limitează la un proces 

unidirecțional, chiar dacă aproape toti autori de specialitate arata interacțiunea, care presupune un mod de 
a testa (evalua) capacitatea elevului/studentului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele 
cunoscute în procesul de predare. 

 Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. 

 Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită prea puţin, începuturile sunt 
promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la examene este creşte. 

 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Classroom, Meet, Skype, Jambord, whatsapp video, messenger video sau Zoom, în care 
evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

 Pentru referate și proiecte putem folosi mijloace de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea mai tarziu de către profesor. Sau putem folosi e-mail pentru transmiterea spre evaluare 
a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea 
acestora și o poate posta on-line. 

 În practica şcolară sunt folosite şi alte metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. 
Menţionăm cele mai des întâlnite în activitatea profesorilor: 
• observarea; 
• portofoliul; 
• referatul; 
• fişa de evaluare; 
• chestionarul; 
• eseul 
 • investigaţia; 
 • proiectul; 
• disertaţia/lucrarea de diplomă. 
 Unele dintre ele, cum ar fi eseul, referatul, fişa de evaluare, chestionarul, proiectul şi 

disertaţia/lucrării de diplomă, pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă. 
Evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare extindere în rezolvarea de probleme. 
Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă un nivel corespunzător de 

ipregatire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce priveşte creativitatea, comunicarea, autonomia şi 
luarea deciziilor, autorii propun, printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul 
examenelor, în contextul unei reforme mai ample a învăţământului. 
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ȊNVĂŢAREA ŞI EVALUAREA PRIN E-LEARNING 

 
PROF. GRIGORE MIOARA 

SCOALA GIMNAZIALA BOGDANESTI 
COM. BOGDANESTI, JUD. BACAU 

 
Aria semantică a conceptului e-learning interferează şi se suprapune indefinit variabil pe o 

multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: 
instruire asistată/ mediată de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin 
multimedia etc. Sub denumirea de software didactic/ educational, o gama larga de materiale electronice (pe 
suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educatie: harti, dictionare, 
enciclopedii, filme didactice, prezentari în diverse formate, carti (e-books), teste, tutoriale, simulări, 
software ce formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul si materialele 
electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de comunicare 
(pentru realizarea unor sarcini individuale etc). 

În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de 
predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică 
pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale 
informaţiei şi comunicării - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie al 
materialelor, cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. Funcţional deocamdată doar la nivelul 
învăţământului superior şi în educaţia adulţilor, sistemul de instruire prin Internet replica şi adaptează 
componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă, planificare, conţinut specific şi metodologie, 
interacţiune, suport şi evaluare. 

Extensiile aduse de mediul tehnologic, insuficient explorate şi utilizate, se referă la: 
a) orientarea spre elev, prin: 
• personalizarea parcursului de formare; 
• compunerea diferită a obiectelor educaţionale în funcţie de cerinţele fiecărui beneficiar; 
• individualizarea formarii;  
• structurarea non-lineară a informaţiilor, cu posibilitatea revenirii la conţinuturi mai dificile în urma 

identificarii automate a lacunelor;  
• autonomie prin eludarea unui ritm impus, independenţa spaţială şi seminarii asincrone; 
b) resurse distribuite, prin utilizarea/ integrarea/ accesarea bibliotecilor electronice şi materialelor 

multimedia, prin antrenarea specialiştilor în discuţiile elevilor; 
c) fluiditatea rolurilor, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul de învăţare 

("symmetric knowledge advancement" - Scardamalia, 1995), prin re-structurarea continuă a echipelor de 
învăţare în funcţie de interese sau pe criterii de eficienţa în sarcina. 

Atribuţiile şi responsabilităţile practicienilor educaţiei la distanţă se împart în funcţie de poziţia pe 
care o ocupa aceştia în cadrul unui program particular de educaţie mediată de tehnologii. Viziunea proprie 
pe care o instituţie de învăţământ deschis şi la distanţa (IDD) o are despre această formă alternativă poate 
dimensiona diferit rolurile, iar numarul personalului implicat este cerut de nevoile de pregătire. O imagine 
completă asupra personalului angajat şi rolurilor atribuite este greu de construit în termeni generali, însa 
orientativ, relativ la tipul de instituiţe ce dezvoltă un program de educaţie la distanţă, se pot identifica 
următoarele poziţii: Considerăm că accentul trebuie pus pe rolul, atribuţiile şi competentele tutorului 
datorită poziţiei particulare însemnate a acestuia, de pivot al unui sistem de învăţământ deschis si/sau la 
distanta.  

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a condus la nuanţarea modului clasic de a 
învăţa. Astfel putem observa ca ne îndreptăm spre o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din pregnanţa. Ȋnvăţarea este orientată către persoana, 
permiţând elevilor să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzatoare propriilor interese. Elevii au 
posibilitatea de a prezenta mai multe informatii procesate cu atenţie fără a mai fi implicaţi emoţional. Spre 
exemplu într-o discuţie on-line, elevii introvertiţi tind să fie mai activi din mai multe motive. Ȋn mediul 
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virtual, inhibiţia cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea 
cognitivă, pentru adaptarea, corectarea şi prezentarea ideilor fără distractori din afară. Ei nu trebuie să 
concureze cu extravertiţii din punct de vedere emoţional, care tind să domine sala de clasa într-un timp 
relativ scurt. In acelasi timp insa, resursele Web pot influenta invatamantul intr-un mod negativ. In multe 
universitati, educatie on-line este egala cu postarea cursurilor pe o platforma de specialitate. Desigur ca 
acest lucru este absolut util, dar de multe ori informatiile nu mai sunt asimilate de catre elevi asa cum ar fi 
trebuit sa fie. 

Cele mai utilizate instrumente Web in educatie : e-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe 
persoane care au o adresa de e-mail. De asemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite 
acelasi mesaj(mail) catre mai multe persoane, in acelasi timp, fara a mai fi necesara duplicarea acestuia. 
Grupurile sunt un alt motiv pentru folosire e-mailului. Acestea ofera posibilitatea sustinerii unei discutii cu 
un grup de persoane prin e-mail, cu conditia ca toti acestia sa aiba o adresa de e-mail, prin care sa poata fi 
contactati. Forumuri de discutii -ofera posibilitatea de interactionare, discutii si schimb de experienta cu 
ceilalti utilizatori fara a fi necesar ca acestia sa fie conectati sau se afle in acelasi timp si in acelasi loc cu 
tine. Chat-ul-ofera posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la retea in acelasi timp, si care 
foloseste acelasi program. Este similar cu o conversatie telefonica, folosind, insa, tastatura. Video 
conferinte – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanta. Bloguri si microbloguri. Un blog 
este un site Web, mentinut in mod obisnuit de catre o singura persoana, companii sau alte institutii, cum ar 
fi cele educationale, continand intrari si comentarii. Intrarile sunt descrieri ale unor evenimente, incluzand 
text si alte materiale, asa cum sunt imaginile si secventele video. Retele sociale (social networks). Este un 
software pentru creearea online a unor retele sociale pentru comunitati care au activitati comune pe Web 
sau sunt interesati in exploatarea intereselor si activitatile altora. Fluxuri de stiri (in format RSS sau Atom). 
Poate fi un canal de stiri sau feed care furnizeaza utilizatorilor continut Web actualizat. Servicii pentru 
partajarea continutului grafic (photo sharing). Este un serviciu pentru gazduirea imaginilor, numit 
deasemenea serviciu de partajare de imagini. Acesta permite utilizatorilor sa incarce imagini pe un site 
Web. Servicii pentru partajarea continutului audio/video (video sharing). Este un serviciu Web de gazduire 
video si permite indivizilor sa incarce videoclipuri pe un site Web. Serviciul poate stoca videoclipul pe 
serverul sau si il va afisa intr-un format care sa permita si altor vizitatori sa il vizioneze. 

Desi invatamantul prin intermediul resursele web prezinta numeroase avantaje fata de invatamantul 
traditional, putem afirma faptul ca nu intotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul ca numarul utilizatorilor de resurse web este in ascensiune iar odata cu acestia si calitatea 
invatamantului creste. Putem remarca deasemenea valentele benefice pe care internetul le are in predarea, 
invatarea sau evaluarea disciplinelor scolare si faptul ca nu mai exista multe domenii in care resursele web 
sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. Invatamantul de tip e-learning castiga 
teren in fata celui traditional iar elevii aproape ca asociaza internetul cu un veritabil profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*http://www.elearning-forum.ro 
*http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning 
*http://www.timsoft.ro/ejournal/elearning.html 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ONLINE 

 
PROF. LB. FRANCEZĂ CRISTINA ELENA GROSU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 
 
Evaluarea cunoștințelor elevilor este o componentă esențială a predării și a învățării eficiente, chiar 

dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o școală nouă, anume aceea din mediul online.  
Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării 

elevilor.  
Evaluarea formativă urmărește nivelul de înțelegere al elevilor, dar și zonele slabe din timpul 

procesului de învățare, permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință.  
Evaluările sumative vor măsura global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele 

dobândite de copii pe parcursul unei perioade mai lungi de învățare.  
Pentru mulți elevi, evaluarea evocă imagini ale pixurilor cu roșu care corectează și apoi notează în 

colțul din stânga sus al testului, dar și sentimente de stres, inadecvare și eșec.  
Deși au fost observate reacții negative ale elevilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit 

instituțiilor de învățământ informații importante despre rezultatele învățării, dar și despre calitatea educației.  
Trecerea la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, obligă educatorii să găsească și 

să folosească cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală.  
Multe cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea elevilor este limitată la teste cu 

alegeri multiple sau la eseuri tradiționale. Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a 
tehnologiei, există multe alte opțiuni de evaluare eficientă într-un curs online.  

Ca și în clasă, evaluarea este mai ușoară atunci când se începe cu rezultate observabile, măsurabile.  
Conform New Horizons for Learning's Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizează 

eficiența evaluării online (Gigliotti): 
 Interacțiunea continuă dintre profesor și elevi și între elevi; 
 Contribuția la procesul de învățare; 
 Demonstrația, aplicația sau performanța din lumea reală; 
 Relevanță pentru rezultatele elevilor, cât și pentru comunitatea de învățare; 
 Obiective comunicate clar și cerințe pentru succes. 
Discuțiile online asincrone reprezintă o metodă eficientă pentru ca elevii să se implice în rezolvarea 

problemelor. Mai mult, aceștia își vor dezvolta capacitatea de gândire critică.  
În același timp, discuțiile oferă un „comentariu de difuzare” cu privire la înțelegerea de către elevi a 

conținutului cursului. 
Pe lângă răspunsul la întrebările profesorului, discuțiile pot cere elevului: 
 Să apere o anumită poziție sau punct de vedere; 
 Să analizeze sau să critice alte lucrări; 
 Să reflecteze asupra învățării personale. 
Testele scurte, săptămânale, pot oferi un instantaneu cu cât de bine studenții sunt la curent cu lecțiile 

săptămânale și dacă au nevoie de remediere. În caz că se preferă testele cu alegere multiplă corectate 
automat, acestea reduc timpul de notare, astfel încât profesorii se pot concentra asupra altor aspecte.  

Pe același principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o 
reflecție pe o anumită temă, și acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în înțelegerea conținutului cursului. 

Activitățile de grup online pot ajuta la atenuarea izolării pe care unii elevi participanți la cursurile 
online o resimt, menținându-i astfel angajați și motivați pe măsură ce se susțin unul pe celălalt.  

Temele de grup includ: 
 Realizarea unei resurse digitale animate sau de orice altă natură; 
 Crearea unei resurse wiki pentru a fi partajată cu restul clasei; 
 Realizarea sau contribuirea la un blog; 
 Pregătirea și participarea la o dezbatere online. 
Multe activități individuale pot fi modificate și în activități de grup. 
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O misiune tradițională, precum un proiect, poate fi mai eficientă online, fiecare etapă putând fi 
prezentată gradual profesorului, iar elevul va putea primi feedback continuu. 

Alte activități online: 
 Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la curs și realizarea unei discuții 

online despre aceasta; 
 Crearea unei prezentări (și a unui scurt test) pe un subiect de curs; 
 Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul cursului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
- Boettcher, J. Evidence of Learning Online: Assessment Beyond the Paper. Campus Technology. 

2/23/11.  
- Gaytan, J. and McEwan, B. Effective Online Instructional and Assessment Strategies. The American 

Journal of Distance Education, 21(3), 117–132. © 2007.  
- Gigliotti, G. and Devanas, M. Understanding Assessment Options in Online Courses, Rutgers 

University Center for Teaching Advancement and Assessment Research.  
- https://www.rit.edu/ 
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APLICAȚIA MENTIMETER 
 

PROFESOR MONICA GROSU 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,RADU NEGRU” FAGARAȘ 

 
 În contextul actual evaluarea are un rol important și reprezintă o provocare pentru fiecare dintre 

factorii implicați în procesul de predare-învățare-evaluare. Pentru că Google For Education, a oferit prompt 
soluții la îndemâna tuturor, foarte multe școli folosesc această platformă. Pachetul de aplicații Google oferă, 
prin aplicațiile sale o soluție pentru învățarea mixtă. Printre beneficii pot enumera: eficientizarea procesului 
educațional, feedback rapid pentru elevi, evaluare sistematică, comunicare în timp real și o colaborare bună 
între elevi și profesor. Mă voi referi pe scurt la câteva dintre aceste aplicații oferite de Google: 

-  Google Classroom- Meet- pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev; 
-  Google Jamboard este un mod de vizualizare ușor al unor răspunsuri scurte; 
-  Google Forms -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback 

dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru 
interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi întrebări deschise sau/și închise, cu 
una mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt iar elevii pot afla 
imediat dacă au răspuns corect sau nu.  

Alte aplicații utile ar fi: 
- Kahoot – elevii pot construi ei înșiși itemi de teste. 
- Mentimeter- este o aplicație care permite interacțiunea cu un grup țintă în timp real. Este un 

instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet. Această aplicație este utilă pentru a-ți crea o imagine 
corectă a nivelului de cunoștințe al unei clase de elevi.  

Voi prezenta mai jos rezultatele obținute în urma utilizării acestei aplicații la clasă. 
 

 
 

 
 Menționez că am folosit această aplicație pentru o evaluare continuă și pentru autoevaluarea 

elevilor. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
*https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/g-suite-for-education/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, GROSU-TIU CORINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12, BRAȘOV 

 
Evaluarea reprezintă un mijloc de stimulare, reglare şi optimizare a învăţării.  
 După cum experienţa a demonstrat, elevii trebuie să fie motivaţi pentru desfăşurarea activităţii de 

învăţare, de realizare a unei sarcini.  
 P. Broadfort prezintă patru moduri în care evaluarea influenţează învăţarea: 
 1). Evaluarea furnizează motivaţia pentru învăţare prin: 
 aspecte pozitive ale succesului şcolar (sau, dimpotrivă, prin demotivare în cazul insuccesului); 
 întărirea încrederii elevului în forţele proprii. 
Din această perspectivă I.T. Radu consideră că ,,evaluarea constituie o modalitate de formare şi de 

reglare continuă a atitudinii subiecţilor faţă de învăţare, atât prin aprecieri pozitive (laude, note bune), cât 
şi prin cele negative (dezaprobare, note slabe). 

 Se impune, utilizarea judicioasă a întăririlor pozitive şi a celor negative, realizarea unui echilibru 
individual între acestea, în raport cu situaţiile concrete în care sunt folosite. 

 2). Evaluarea ajută elevii şi cadrele didactice să decidă ceea ce trebuie să înveţe prin: 
 scoaterea în evidenţă a esenţialului din ce se predă; 
 furnizarea feed-back-ului asupra performanţelor obţinute. 
 3). Evaluarea ajută elevii să ştie cum să înveţe prin: 
 încurajarea unui stil de învăţare activ; 
 influenţa alegerii strategiilor de predare-învăţare; 
 dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi. 
 Din acest punct de vedere se poate afirma că evaluarea produce efecte globale pozitive în plan 

formative-educativ. 
 ,,Stilul de evaluare” practicat de cadrul didactic determină în mare măsură ,,stilul de învăţare” al 

elevului. 
 4). Evaluarea ajută elevii să aprecieze eficacitatea învăţării prin: 
 evaluarea a ceea ce au învăţat; 
 consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat; 
 consolidarea unor noi situaţii de învăţare; 
 aplicarea practică a informaţiilor dobândite. 
În contextul epidemiologic actual care nu mai permite interacțiunea fizică profesor-elev, metodele și 

tehnicile de evaluare au un anumit specific, realizându-se on-line. 
Portofoliul on-line este o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai 

lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate. Portofoliul on-line reprezintă ,,cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un 
semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. 

 Portofoliul on-line reprezintă un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, acţionând ca un 
factor de dezvoltare a personalităţii. Acesta îi rezervă elevului un rol activ în învăţare. 

 Elevul va pune în portofoliul electronic ce consideră că este relevant pentru el, selecție a materialelor 
lucrate de el, arhivate într-un folder care să conțină data și titlul. 

 Portofoliul on-line poate să cuprindă studii personale, fișe de lucru, desene, fotografii, lucrări de 
control. 
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Reprezentând un mijloc de a valoriza munca elevului şi acţionând ca un factor de dezvoltare a 
personalităţii, portofoliul on–line pune în evidenţă următoarele capacităţi: 

 - capacitatea de a raţiona şi de a utiliza cunoştinţe; 
 - capacitatea de a alege metodele de lucru; 
 - capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele; 
 - capacitatea de a investiga şi de a analiza; 
 - capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia; 
 - capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 
 - capacitatea de a realiza un produs. 
 
 Acest mijloc de exploatare a diverselor situaţii şi momente de învăţare încurajează cunoaşterea, 

contribuind la dezvoltarea capacităţii elevului de autoinstruire şi autoformare: ,,un portofoliu ,,povesteşte” 
istoria unui copil. Ele are rolul de a încuraja elevul în construcţia învăţării sale” (Eliot, N., Riedweg, B., 
Jean-Marie, R., apud Manolescu, M., 2002, p.177). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• Manolescu, M., (2002), Evaluarea şcolară un contract pedagogic, Editura Fundației Culturale ,,D. 

Bolintineanu", București  
• Panţuru, S., (2006), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universității „Transilvania” din 

Brașov 
• Radu, I.T., (2000), Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, București  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – 

EDIȚIA 2020 
 

GROZA GABY-MIHAELA, ÎNVAȚATOARE 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20, GALAȚI 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Astfel, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Lucrez și în prezent pe platforma Teams (scenariul galben-hibrid), care le place foarte mult elevilor 
și cu care s-au familiarizat destul de repede. Aici le corectez temele și le pot oferi feed-back direct.  

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau a mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte sau întrebări cu răspuns 
deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent 
de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face 
alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Pentru a preda literele de tipar am făcut video-uri în care le-am explicat scrierea corectă, iar prin 
mesaje pot fi cerute explicații, în caz de nevoie.  

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

 Tabla virtuală, folosită des în lecțiile online, este un mod de vizualizare facil al unor răspunsuri 
simple – toți elevii pot vedea răspunsurile date pe post-it-urile virtuale. 

 Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Folosite des au fost jocurile create în Wordwal, pentru citirea unor cuvinte/propoziții, rezolvarea 
unor exerciții, recunoașterea anotimpurilor, identificarea emoțiilor. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 O altă metodă de evaluare online: proiecte trimise pe mail sau poze, în caz că sunt proiecte pe coli 
colorate/de hârtie. 

 Indiferent de forma sau modalitatea de evaluare folosită, aceasta trebuie să aibă un caracter 
stimulator.  

 Ea nu trebuie să-i inhibe pe elevi, să-i demotiveze, ci dimpotrivă, să-i încurajeze şi să-i stimuleze să 
înveţe mai bine.  

 Ca să îndeplinească această cerinţă, evaluarea trebuie concepută şi prezentată elevilor ca o sarcină 
comună, firească şi nu ca o sancţiune. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: GROZESCU PETRONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ: ,,GEORGE CALINESCU”, ONESTI, 
 NIVEL PRESCOLAR  

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actual ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru educatori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi copiilor o serie de opțiuni. 
Din experiența mea profesionala, stiu că le place acest lucru, caci creativitatea manifestată este uluitoare. 
Dar, sa nu se pierda din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce se doreste a se invata. 

 Educatorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii ( Meet, video chat) - e inclus gratuity acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev; se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți copiilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte usor al unor răspunsuri scurte – toți copiii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria profesorului este săconstruiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat 
testul. În plus, elevii pot reluat estul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realize 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolute 
esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți 
permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant 
într-un sens pozitiv. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR GRUIA MARA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CORONINI 

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 
 
Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 

eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Câteva platforme folosite ar fi : 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. GRUIA MAREA 
GRĂDINIȚA P.N. „PINOCCHIO” REȘIȚA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar trebuie avută în vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu, au învățat să facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom - aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard - este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms - (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.  
 Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

 După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

 Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
 Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 

on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora.  

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. GUGEANU LAURA DANIELA 

GR. P.P. DUMBRAVA MINUNATA  
REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN 

 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.  

Evaluarea, cu etapele ei de verificare, măsurare și notare, este un proces foarte important din cadrul 
sistemului de învățământ deoarece acesta presupune colectarea, interpretarea și aprecierea performanțelor 
evaluaților prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de 
performanță, la sisteme de criterii de evaluare.  

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare și anume cunoașterea conținutului, inteligența, creativitatea, capacitatea de 
a rezolva probleme, verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente, dacă va putea folosi 
acele cunoștințe în materii viitoare, obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor successive, gradul 
de apreciere între diferiți evaluatori independenți, concordanța dintre forma și conținutul testului. 

În ceea ce constă învățarea online, instrumentele de evaluare ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare. Bineînțeles că cea mai potrivită este proba orală „face-to-face”, iar probele practice 
doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 

De altfel există câteva platforme educaționale, care pot fi folosite începând de la ciclul primar, printre 
care amintesc kahoot, quizizz, wordwall, quizlet, learningapps etc. . 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă.  

La nivel preșcolar, online-ul le-a adus copiilor un mediu de învățare mult mai confortabil dar care 
necesită un efort mai mare din partea părinților.  

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei, respectiv a aprecierilor verbal, 
nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. GURAN BUȘOI ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, MOTRU 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor 

În procesul educațional la distanță, implicarea este absolut esențială și instrumentele prin care se 
realizeaza întreg procesul instructiv-educativ trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 
semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori vorbesc în mod constant într-un sens 
pozitiv. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. 

Este foarte important ca profesorii să știe să înlocuiască evaluarea simplă, prin fișe, cu un document 
electronic, prin intermediul tehnologiei, aceasta ajutându-i pe elevi să devină independenți în învățare. 

Pentru a face o evalare orală, se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu 
camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o problemă de rezolvat. Platforma Adservio, pe care o folosesc, pune la dispoziție cadrul virtual în care 
pot comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi 
adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor 
sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței.  

Pentru proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora 
și evaluarea ulterioară de către profesor. Copilul poate filma prezentarea proiectului și o poate posta on-
line. 

 Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite 
ulterior pentru beneficii specifice sistemului: tabere, premii și altele. Pentru a crește gradul de corectitudine 
a unei evaluări on-line, a unui test, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de 
teste următoarele funcționalități esențiale: 

- Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
- Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
- Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
- Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
- Programarea testelor la anumite intervale orare; 
- Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
- Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
- Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
- Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
- Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale. 
În loc de concluzie - evaluarea trebuie să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în 

considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursurile online 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF: GURGUI MARIA DANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRACHE POENARU”, BALCEȘTI 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: GYORI JOZSEF ATTILA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”KEMENY JANOS”, BRANCOVENEȘTI 

 
Lucrul în online înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mari dacă doresc să obțină 

rezultate foarte bune la cursuri.  
Utilizarea noilor tehnologii a devenit o activitate nouă, reală cu câteva luni în urmă. 
Atât dascălii, cât și părinții și elevii sunt puși în fața faptului împlinit de a folosi tehnica modernă. 
Elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 

pentru a face faţă aşteptărilor. De multe ori nici ei nici părinții nu reușesc să utilizeze platformele nou 
apărute. Astfel, în predarea online se pune accent pe activități centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea, 
învăţarea și evaluarea .Autoevaluarea, evaluarea de către cadre didactice și colegi, învăţarea prin 
descoperire sunt instrumente prin care elevii sunt încurajaţi să-şi asimileze cunoștințele noi.  

 Procesul de evaluare cuprinde trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Pentru a face verificarea elevilor dascălul trebuie să apeleze la informații referitoare la nivelul 

performanțelor școlare ale elevilor, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și 
instrumente. 

Interpretarea și aprecierea performanțelor elevilor pe baza descriptorilor de performanță reprezintă 
măsurarea  

Ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau calificative școlare facem 
evaluarea elevilor.. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv competențe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

 Utilizarea computerelor în procesul de evaluare online prezintă mai multe beneficii:  
- furnizarea de feedback imediat,  
- monitorizarea răspunsurilor elevilor,  
- evaluările pot fi păstrate şi reutilizate,  
- posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
Pe lângă avantaje evaluarea are și dezavantaje: 
- necesită mai mult timp pentru pregătirea testului 
- pentru elevii cu CES trebuie pregătite teste diferențiate,  
- elevii trebuie să cunoască și să mânuiască diferite aplicații ale platformelor online. 
Platformele gratuite Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms permit o gamă variată de 

întrebări, punctaje diferite și temporizare . 
Dascălul poate folosi diverse metode de evaluare precum  
- metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice,  
-  metode moderne: observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
În momentul realizării structurii testului de verificare dascălul trebuie să aibă în vedere corelarea 

conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, evaluare, aptitudini și 
deprinderi. 

Problemele care apar frecvent sunt datorate faptului că elevii nu dețin dispozitive performante iar 
conectarea online devine dificilă. 

Ca urmare, primăriile, inspectoratele și școlile au fost puse în situația de a găsi soluții, resurse, 
instrumente și platforme de e-learning în scopul continuării activității de predare -învățare-evaluare. Chiar 
și cadrele didactice au fost nevoite să apeleze la cursuri de perfecționare pentru a-și putea îndeplini sarcinile 
de predare și evaluare online. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. KARINA HADADEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS, JUD. HUNEDOARA 

 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin 
sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. 

Evaluarea este procesul menit sa masoare si sa aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educatie 
si invatamant sau a unei parti a acestuia, eficacitatea resurselor, a conditiilor si a strategiilor folosite in 
desfasurarea activitatii prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse in vederea luarii deciziilor 
privind ameliorarea activitatii in etapele urmatoare. Evaluarea este un proces de obtinere a informatiilor 
asupra elevului, cadrului didactic insusi sau asupra programului educativ si de valorizare a acestor 
informatii in vederea elaborarii unor aprecieri care, la randul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor 
decizii. Actiunea de evaluare pedagogica include trei operatii ierarhice:  

-masurarea: consemnarea unor caracteristici observabile exprimate in termeni cantitativi(scor, cifre 
etc.) sau/si prin descrieri concentrate asupra unor zone restranse de manifestare;  

-aprecierea: interpretarea faptelor consemnate in functie de anumite criterii calitative; 
- decizia: optiuni pentru anumite modalitati de actiune, are si valoare de prognoza. 
Evaluarea în învățământul online reprezintă o provocare pentru cadrele didactice, copii, iar în cazul 

copiilor de vârstă mică și pentru părinți. 
Dar, prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Putem enumera câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf 

1516

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/


 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, HAJDU MELINDA 

 
Schimbarea care a apărut în procesul de învățare prin trecerea pe online, ajută la susținerea ritmului 

de învățare și poate crește încrederea elevilor în resursele proprii . De asemenea, evaluarea în online 
încurajează colaborarea dintre profesori, prin împărtășirea mult mai ușoară a materialelor și experiențelor 
pedagogice. 

Odată cu mutarea cursurilor în online, elevii sunt încurajați să aibă mai multă autonomie în învățare, 
folosindu-și creativitatea la maxim. Învățarea și evaluarea este realizabilă și în online, iar pentru școli, 
profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. Confortul orelor e crescut, atât poate 
pentru elev cât și pentru profesori, fiind într-un spațiu personal. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu 
trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a ajunge la școală, gradul de oboseală e mai redus, 
iar părinții pot monitoriza mult mai ușor copiii. 

Învățarea online poate avea loc nu doar prin lecții online, ci și pe platforme digitale special create în 
acest sens, acestea ajută elevii să se pregătească pentru ore și evaluări. În același timp oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a crea propria clasă și a invita elevii, a posta teme pentru acasă și exerciții pentru lucru 
individual și a urmări progresul fiecarui elev, a aplica teste de evaluare interactive și atractive pentru elevi. 

În cadrul cursurilor online, profesorul este nevoit să acorde o atenție sporită evaluării online 
care este o metodă a evaluării ce poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată 
pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă 
și agreată modalitate de evaluare online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune 
răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de 
răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, creându-le, în acelaşi timp, o imagine de ansamblu asupra materiei. 

O altă modalitate, practică și utilă, de evaluare, este cea în care elevii sunt solicitați să creeze: proiecte, 
artă fizică sau digitală, poezii, compuneri scrise, benzi desenate, filme video, interviuri audio, și așa mai 
departe, lucrări a căror realizare implică interdisciplinaritate precum și folosirea mai multor arii tematice. 
In aceste situații ei nu mai au șansa de a trișa, acest lucru este mult mai greu atunci când ești solicitat să 
creezi, să faci ceva. Prin simplele teste sau chestionare, elevilor le este mult mai ușor să caute informațiile 
cerute. 

Indiferent de unghiul din care este privită evaluarea, clasică sau online, aspectele evaluarii eficiente 
trebuie să rămână aceleași: comunicare clară si consistentă, utilizarea unor strategii adaptate vârstei, 
aplicarea unor ritualuri și rutine constante și explicite, precum și, utilizarea atât a uneltelor digitale cât și 
non- digitale în vederea ducerii la bun sfârșit a sarcinilor de lucru. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

INSTRUMENTE WEB 2.0  
UTILIZATE ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 
HANDOCA ADELA – CLAUDIA 

PROFESOR INVAȚAMANTUL PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”GEO BOGZA”, BALAN, JUDEȚUL HARGHITA 

 
Adeseori am avut sentimentul că toate resursele oferite de internet nu se pot aplica la clasă atât de 

simplu, că va fi greu să lucrez cu diferite aplicațiile. Totuși, observând ritmul în care elevii și preșcolarii au 
reușit să învețe să utilizeze aparate ca laptopul, PC-ul, tableta, telefonul mobil smart, m-a făcut să îmi 
schimb părerea, să văd că nu este foarte dificil să folosești tehnologia IT la școală.  

Preocupată mereu de formarea mea profesională, în vara anului 2018 am avut șansa să particip la un 
curs de formare Erasmus +. Acesta a avut ca tematică utilizarea tehnologiei în activitatea de predare-
învățare-evaluare și mi-a oferit o varietate de modalități de adaptare a actului didactic la necesitățile 
cotidiene și oportunitățile actuale.  

Pentru că elevii utilizează pe zi ce trece mai mult noua tehnologie, ca și cadru didactic, am dorit să 
îmi revizuiesc modul de lucru, să mă adaptez la nou și să încerc o abordare diferită a activităților desfășurate 
la clasă. 

Am constat că aceste instrumente se pot folosi la clasă și în afara ei, dar uneori această sarcină nu este 
deloc ușoară, mai ales pentru că nu toți elevii dispun de aparatura necesară, conexiunea la internet nu este 
una de cea mai bună calitate, unele instrumente sunt costisitoare.  

Am descoperit câteva instrumente WEB 2.0 care sunt gratuite și pot fi utilizate ușor de elevi și 
profesori, chiar dacă utilizarea acestora necesită o pregătire mai amplă.  

SOCRATIVE, www.socrative.com, este unul dintre cele mai cunoscute instrumente de evaluare 
online. Se poate de utilizat la orice disciplină, la nivelul tuturor anilor de studiu. Se pot crea teste cu răspuns 
scurt, adevărat-fals, cu alegere multiplă, la care rezultatele sunt afișate imediat, în timp real. Acest 
instrument oferă posibilitatea ca testele să fie descărcate, se pot face rapoarte pe elev, exercițiu sau pe clasă. 
Are un număr limitat de instrumente, dar este ușor de utilizat. 

KAHOOT, www.kahoot.it, este o platformă gratuită prin intermediul cărea se pot crea teste 
interactive. Testul conține întrebările la care pot fi adăugate videoclip-uri, imagini, diagrame. Acesta devine 
un joc atractiv și plăcut. Participanții vor primi codul de intrate în joc și pot fi în aceeași încăpere sau în 
locuri diferite. Răspunsurile sunt afișate pe un ecran comun. Platforma oferă posibilitatea ca participanții 
să creeze un kahoot sau să se joace cu cele existente, numărul acestora fiind foarte mare. 

PLICKERS, www.plickers.com este un instrument interactiv cu ajutorul căruia pot fi create teste de 
tip grilă și adevărat-fals. Cadrul didactic crează o clasă, introduce în aplicație numele elevilor, și un test. 
Testul va conține întrebări cu variante de răspuns. Elevii citesc întrebarea cu răspunsurile date, care pot fi 
proiectate cu ajutorul unui videoproiector, aleg răspunsul corect, apoi răspund ridicând un card unic și 
personalizat. Cardurile sunt oferite de aplicație, gratuit. 

Clasa, mediul școlar, lecția, activitățile la care participă elevii trebuie să stimuleze motivația acestora, 
să le stârnească curiozitatea, să fie cât mai atractive. Îmbinarea noilor tehnologii cu instruirea tradițională 
sau cea centrată pe elev, va aduce o plus valoare activității școlare. 

Consider că utilizarea instrumentelor oferite de internet vor contribui la realizarea unor activități 
reușite. 
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http://www.socrative.com/
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

 PROF. HANGA ANDRA ANDREEA 
DISCIPLINA GEOGRAFIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON COSTIN” BACAU 
 
Evaluarea la disciplina geografie în învățarea on-line joacă un rol important în procesul de învăţare – 

atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea 
este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura 
evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-
au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină 
sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea on-line a 
crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi 
adminstrare. 
 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte 
evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu 
întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. 
Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări 
cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării on-line la 
disciplina geografie poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Aceasta 
furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor on-
line. O altă utilizare populară a tehnologiilor on-line este predarea electronică a temelor care poate 
simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă. 

 Există un număr ridicat de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare la 
disciplina geografie la nivel gimnazial care pot fi enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat; 
 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri on-line. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă sau orice loc aleg. 
 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al elevilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi 
software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 Evaluarea, în orele de geografie se poate realiza şi cu ajutorul unor metode tradiţionale şi moderne. 
 Una dintre metodele moderne este Proiectul. 
 Proiectul constituie o provocare adecvata posibilitătilor elevilor si implica o activitate efectivă de 

explorare, desfasurata într-un interval de timp. Proiectul este o modalitate de învatare prin acțiune – learning 
by doing, o metodă interactivă amplă și un instrument de evaluare complex prin care se formează omul 
independent, practic și creativ. Fiind o activitate amplă, de durată, care implică multă muncă şi efort 
intelectual, proiectul devine o formă de evaluare motivantă pentru elevi care facilitează o apreciere nuanţată 
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a învăţării. Deoarece se lucrează în echipă şi se abordează un subiect din mediul cunoscut de viaţă, în funcţie 
de interesul şi de oportunităţile participanţilor, proiectul permite colaborarea elevilor cu nivel cultural 
variat, cu abilităţi şi competenţe diferite.  

Învăţarea on-line, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile on-line. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
I. Cerghit (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi 
II. Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 

Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
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17 INSTRUMENTE DE EVALUARE DIGITALA 

 
 PROF. INV. PRES: ALINA ELENA HANGANU 
 GRADINITA NR 231, SECTOR 3, BUCURESTI 

 
 Intreaga lume trece printr-o perioada foarte grea iar cadrele didactice cu atat mai mult cu cat 

invatamantul online nu a fost o prioritate pentru sistem.Ne-am trezit intr-o zi ca nu vom mai merge fizic la 
gradinita, toata activitatea mea se va muta in fata unui device iar intrebarile au inceput sa curga.Cum voi 
face lectiile cu prescolari? Cum ii voi stimula? Ce fel de activitati voi desfasura online astfel incat ei sa 
achizitioneze informatii? Am inceput timid cautand cursuri, webinarii la care am participat, am cautat pe 
youtube sa vad cum fac si alte cadre didactice. 

 Această listă de instrumente de evaluare digitală de mai jos, o puteti folosi pentru informații și resurse 
grozave pentru a cunoaște elevii cu ajutorul evaluarilor online. 

1.Google Forms: creați formulare cu hyperlinkuri, imagini și videoclipuri. Folosiți-le pentru sondaje 
și teste. 

2.Plickers: Plickers este o aplicație simplă care permite profesorilor să colecteze date de evaluare 
formativă în timp real, fără a fi nevoie de dispozitive studențești. 

3. Poll Everywhere: o aplicație de sondaj în timp real care funcționează cu dispozitive mobile, Twitter 
sau în browserul dvs. web. 

4.Socrative.com: un serviciu web gratuit care vă permite să evaluați studenții cu activități pregătite 
sau întrebări din mers pentru a obține o perspectivă imediată asupra înțelegerii. 

5.Nearpod: Nearpod funcționează în browserul oricărui dispozitiv pentru a vă permite să creați sau 
să încărcați o prezentare la care apoi adăugați propriile întrebări. 

6.Classflow: Classflow vă permite să creați lecții folosind carduri pe care le creați folosind conținutul 
la alegere. 

7.Formative: Formativ vă permite să creați lecții folosind orice dispozitiv conectat la Internet și este 
optimizat pentru săli de clasă 1: 1, BYOD, flipped sau mixte. Obțineți rezultate și răspundeți în timp real. 

8.Classkick: încărcați un PDF și adăugați text, desene, fotografii, hyperlinkuri și înregistrări audio 
pentru a crea conținut din lecție dinamic. 

9.Padlet: un site web gratuit pentru colectarea și partajarea de text, imagini, videoclipuri și fișiere. 
10. Seesaw: elevii își arată lucrările cu fotografii, videoclipuri, desene, text, PDF-uri și linkuri. De 

asemenea, puteți importa direct din cele mai populare aplicații. 
11.Recap: o aplicație gratuită care permite profesorilor să-i determine pe elevi să-și explice gândirea 

cu privire la o întrebare sau subiect folosind videoclipuri. 
12.Kahoot: Acesta este un popular joc de teste de clasă gratuită, care le permite profesorilor să 

utilizeze întrebări cu alegeri multiple sau secvențiale. 
13.Quizizz: O altă aplicație excelentă pentru jocuri și teste. 
14.Test: permite elevilor să învețe și să se îmbunătățească, studiind cu flashcards, jocuri și multe 

altele. 
15.Quizalize: Acesta este un nou site web pentru a juca jocuri de teste de clasă. Profesorul introduce 

propriile întrebări sau poate folosi un test pregătit. 
16.Triventy: Acesta este un instrument pentru realizarea de sondaje de grup și jocuri de teste. Din 

nou, profesorul își poate folosi propriile întrebări sau le poate folosi pe site. 
17.SketchParty TV: un joc de desen în stil Pictionary, perfect pentru consolidarea vocabularului și a 

abilităților de comunicare vizuală. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROF. HANGANU OANA MARIA  

 
Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau  
perfectă în sine sau în mod absolut.  
Perfecţiunea oricărei evaluări provine din  
adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…”  
(Genevieve Meyer) 
 Evaluarea este un proces de bază a actului instructiv educativ, ea trebuie să aibă o funcție de feedback 

și de motivare a celui evaluat. Acesta trebuie să înțeleagă ceea ce a făcut corect și unde trebuie să schimbe 
ceva pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine pe viitor. Astfel, evaluarea trebuie să fie pentru el o mică 
sărbătoare a faptului că a reușit. 

 Evaluarea are ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. Elementele evaluării sunt:  

• Informaţiile care privesc nivelul de cunoştinţe şi competenţe al elevilor, permiţând formularea 
aprecierilor;  

• Aprecieri, estimari ale situaţiei prezente sau prognoze ale celei viitoare;  
• Decizii care privesc modalităţi de acţiune ;  
Etapele procesului de evaluare : 
• specificarea domeniului și a volumului de cunoștințe, înțelegerea și interpretarea acestora, -

aplicaţii ale informaţiilor însuşite;  
• stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare  
• alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor  
• elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune 
 Formele de evaluare utilizate în procesul instructiv-educativ sunt: 
- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniță; 
- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 

- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 
reflectând performanţele.  

Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile T.I.C „au fost 
experimentate în toate etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea 
informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 2015) 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul 
alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
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 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 

diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare ,, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare 
mai mult decât de sancţionare. Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului în legătură cu gradul de 
obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare.  

Platformele on line Wizer.me, Kinderpedia, G suite, etc., permite adaptarea învăţământului la 
cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, 
diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HARHOI MONICA CĂTĂLINA  
 
 Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor tehnologii chiar si în ceea ce privește evaluarea în învățământul online.  

Aceasta se poate realiza prin numeroase aplicații a caror utilizare în mediul didactic permite adaptarea 
demersului nostru, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o maniera plăcută dar și evaluarea 
acestora, analiza proceselor cognitive. 

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă 

Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de 
întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin 
intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat 
de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic 
deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea 
întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin 
selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este 
afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. Acest instrument se poate 
utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare a 
cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), exersarea unor conținuturi, identificarea 
unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația Kahoot este foarte bine primită de copii. Aceștia au 
ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să 
obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, o 
procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat 
evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea 
acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi stimulează. Limitele de natură didactică sunt legate de 
lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice 
superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei.  

În cadrul preșcolarilor, cea mai utilă modalitate de evaluare rămâne tot jocul de data aceasta adaptat 
mediului online. În continuare voi exemplifica unele jocuri utile în evaluare. 

„Simon spune”- joc clasic care testează, evaluează ințelegerea instrucțiunilor și atenția. Se dau 
instrucțiuni copiilor, de exemplu: „ Simon spune: atinge nasul/fii o maimuță/scutură-ți corpul de 5 ori” 

„Mimează sentimentul „- Cadrul didactic le spune copiilor că vrea să știe cum se simt, dar mai întâi 
trebuie să exerseze, și se dau instrucțiuni :„arată-mi un chip fericit/trist/gânditor, etc. 

„Vânătoarea de comori”- se spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori și ce au de căutat. 
De exemplu:”Găsește ceva roșu/rotund/un obiect care începe cu sunetul..../ceva lat/îngust/lung/etc.”Copiii 
au la dispoziție câteva minute să găsească obiectul. 

„Ce nu se potrivește ?”- Acest joc este foarte potrivit pentru evaluarea cunoștințelor pe diferite 
domenii experențiale. Se arată copiilor o succesiune de imagini grupate în jurul unei caracteristici comune 
(de exemplu: mâncare/obiecte rotunde/anotimp/forma/culoare) cu o singură excepție. Un copil este numit 
să deducă ce imagine nu se potrivește. 

„Ce lipsește?”- Se arată copiilor mai multe imagini. Aceștia trebuie să le rețină . Se acoperă/sterg 
una-două și copiii vor spune ce lipsește.  

 Indiferent de performanțele cadrului tehnic, de abilitățile profesorilor, de gradul de adaptare a 
conținuturilor la noul context, procesul de predare, învățare, evaluare este diminuat, pierde din consistență, 
calitate, naturalitate.  

Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru didactic, 
informatician, elevi, parinti. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR INV. PRIMAR HARȘAN IRINA 

 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentruautonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare aevaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fiecentrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentrustudiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderinecesare integrării sociale a acestuia. 

 Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şisusţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de Metode şi instrumente de evaluare, 
instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii 
demersului evaluativ. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la:  
* stimularea activismului elevilor; 
* accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
* evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
* formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
* formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
* formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă; 
* dezvoltarea creativităţii; 
* dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
* dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
* dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
* formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
* cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
* dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc.. 
Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 

adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. 
 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Iată câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 
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 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype, Teams sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.  

Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. 

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 În concluzie, consider că oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, 

aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin 
microdeciziile învățătorului; dar în aceste momente grele o facem pentru continuitate. O facem pentru a 
avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EXEMPLE DE ACTIVITATI IN EVALUAREA ONLINE 
- PT O SAPTAMANA – GRUPA MIJLOCIE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HAȘ TEODORA,  
GRADINITA P.P. NR.14, ARAD  

 
TEMA: Evaluare sumativă 
SUBTEMA: ,,Ce stiu si ce pot sa fac!”  
COMPORTAMENTE:  
-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 
-Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 
-Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă)  
 
DATA/ZIUA 

INTERVALE 
ORARE 

ACTIVITATI DE ÎNVĂȚARE INTEGRATĂ 

 
Luni 

Dimineata ALA 1: Bibliotecă: ,,A venit vara ” : citire de imagini 
ADE : DS(Cunoaşterea mediului): ,,Uite, cate am aflat !’’joc didactic 
ALA 2:Jocuri in aer liber 

 Dupamasa ARD – Construcţii: ,,Cartierul gradinitei” 
- ,,Ce ştii despre?” (joc didactic) 
AR - Jocuri de mişcare in aer liber 

Marți Dimineata  ALA 1: Ştiinţă: ,, Rezolvă repede si bine!” 
 ADE : DLC : ,,Oglinda fermecata ’’( personaje, povesti) –evaluare 
ALA 2: Joc distractiv: ,,Ștafeta personajelor” 

 
 
 

Dupamasa ARD – ,,Cel mai bun recitator” (concurs poezii) 
 Artă: ,,Personaje din poveste” : colorare 
AR - „Cursa personajelor” – joc de mişcare 

Mier-curi Dimineata 
 
 
 

ALA 1: Joc de masă: ,,Cui apartine?”  
ADE: DS(activitate matematică) : ,,Grupeaza si numara !’’ –joc de 
verificare 
 DEC: ,, Micul pictor’’ – tema la alegere 
ALA 2: Joc de atenție: ,,Găsește pensula!” 

 
 
 

Dupamasa 
 
 

ARD – ,,Ce ştii despre animale, pasari, plante ? ’’ 
 ,, A venit vara ’’: colaj 
AR - „Înoată, înoată” – joc distractiv 

Joi Dimineata 
 
 

ALA 1: Ştinţă: ,,Anotimpuri” elemente specifice  
ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,Amintiri din gradinita ’’ 
ALA 2: Jocuri în aer liber 

 Dupamasa 
 
 

ARD – Modelaj ,,Tema la legere ” 
  ,,Sportivii la concurs”  
AR - Jocuri distractive în aer liber 

Vineri Dimineata ALA 1: Joc de masă: puzzle la alegere  
ADE – DEC (educaţie muzicală) ,,Cel mai bun cântăreţ”  
 ,, Cântă ca mine” joc muzical 
ALA 2 – Joc distractiv: ,,Ocolim obstacolele”  
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Dupamasa ARD – ,,Identifică drumul corect” – labirint 
-“Ce mai știi din ce ai învățat?” – joc didactic  
AR - „Sari ca o broscuță” – joc distractiv 

 
ZILNIC ADP:  
– Întâlniea de dimineață, activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul ,,Chiar dacă somnul nu trece, eu ma spăl cu apă rece” 
– Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale (accent pe igienă): ,,Mâinile ni le 

spălăm/...” 
– Activități de relaxare și deprinderi specifice îngrijirii personale - accent mare pe igienă) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANTUL PRIMAR HAȚEGAN DORINA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA, JUD. TIMIȘ 
 
 Învățarea online este o formă de învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor didactice și 

elevilor în procesul de instruire și utilizare a unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea elev 
- cadru didactic și elev – elev. Cursurile organizate online pot utiliza o gamă variată de metode, tehnologii 
și resurse de instruire și comunicare. 

 Cursurile online sunt o formă de organizare a activităților și resurselor asociate unei discipline în 
care instruirea și comunicarea sunt realizate prin utilizarea internetului. Procesul de predare, învățare și 
evaluare este realizat utilizând diferite echipamente cu acces la internet. 

 Învățarea digitală a ajuns să joace un rol important în educație. Instrumentele digitale și tehnologia 
le dezvoltă copiilor abilități eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie 
pentru a învăța, descoperă și utilizează resurse online, aplică informațiile la școală, la teme și proiecte. 

 Tehnologia este un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 
pentru elev. Studiul online ne permite să ne stabilim propriul ritm de învățare. Termenele limită sunt mai 
flexibile pentru studiu, avem posibilitatea să revenim asupra sarcinilor ori de câte ori este nevoie. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății 
pedagogia folosită. 

 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat în mod adecvat. 
Provocarea pentru profesori este să înlocuiască o bucată de hârtie cu un document electronic și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi în învățare. 

 Pentru evaluarea la probele orale putem folosi comunicarea video-audio, sau camerele web în 
grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau la o lecție 
învățată. 

 La referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Se poate folosi e-mailul pentru transmiterea spre evaluare 
a acestora. Dacă vorbim despre proiecte practice, elevul poate filma acestea și le poate posta online. 

 Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o mulțime de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Elaborarea testelor online pun la 
dispoziția evaluatorului un set de standarde ale instruirii asistate de calculator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, 

Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR HERBEI CRINA 

 SCOALA GIMNAZIALA SILINDIA JUDET ARAD 
 
În aceasta perioada utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice și al 
părinților. Pornind de la aceste considerente, vom prezenta cateva instrumente Web 2.0, care se pot utiliza, 
cu succes, la clasă. 

Într-un material postat pe site-ul Universității din Pittsburgh, Meiyi Song afirmă că instrumentele 
Web 2.0 sunt „tehnologii utilizate pentru design-ul web care au adus importante schimbări la nivelul 
internetului, în sensul în care paginile web statice au devenit dinamice prin interacțiunea cu utilizatorii, prin 
faptul că acestora li s-a permis să contribuie la aducerea la zi a conținuturilor postate, să colaboreze și să 
dezvolte, la rândul lor, conținuturi noi prin folosirea resurselor disponibile în mediul virtual”. (Song 2015). 

În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor: 
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; 
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video; 
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. 
Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, 

apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră 
plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

Referitor la clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin 
Bloom și actualizate (Karthwohl 2002), trebuie să menționăm că există aplicații care se adresează fiecărui 
nivel în parte. Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea 
unor obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar avem și aplicații 
care vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de creație. 

Vom prezenta două instrumente ce se pot utiliza la clasă și anume: Kahoot și Storybird, atât pentru 
atingerea unor obiective cognitive aferente nivelurilor de bază, precum înțelegerea,  

cât și pentru nivelurile superioare, unde avem de-a face cu crearea unor produse de activitate 
originale, care să valorifice cunoștințele, competențele și potențialul creativ al elevilor. 

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de 
oamenidin 180 de țări. 

A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile 
de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid 
popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune 
de un browser web. 

Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de 
întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin 
intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat 
de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic 
deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea 
întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin 
selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este 
afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. 

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia 
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au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați 
să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, 
o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat 
evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea 
acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai 
bune. 

Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând 
resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un 
nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum 
posibilitatea de a imprima povestea creată pe site profesorilor, elevilor și părinților. Aceștia pot interacționa 
și au posibilitatea de a oferi feedback prin postarea de comentarii la produsele de activitate. Odată finalizate, 
poveștile pot fi făcute publice sau pot fi vizualizate doar de grupul de prieteni. Profesorii pot stabili o temă 
din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot vizualiza materialele realizate de elevi, pot să le ofere 
feedback și pot invita părinții să vadă poveștile realizate de propriii copii. Părinţii nu au acces decât la 
materialele realizate de copiii lor, nefiind permis accesul la materialele celorlalți elevi (decât dacă acestea 
sunt postate în zona publică). 

Elevii creează mini-cărticele de povești pornind de la modele oferite de platformă și desene 
disponibile online; rezolvă teme trasate de profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) propuse 
de administratori. De obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea unor povești având o tematică dată. 
Spre exemplu, tema lunii noiembrie 2017 se numea Who Cares? și îndemna utilizatorii să realizeze povești 
în care să prezinte relația cu o persoană importantă din viața lor. Cele mai bune povești au fost postate și 
au devenit publice. 

Aplicaţia Storybird este un instrument ușor de utilizat pentru materii incluse în aria curriculară Limbă 
și comunicare (în mod special limba engleză), dar și pentru alte discipline, precum cultură civică, geografie, 
biologie, istorie, educație artistică sau dirigenție. De asemenea, aplicația se poate utiliza și în realizarea 
unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele digitale, 
lingvistice și artistice. 

În ceea ce privește importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea didactică, se 
cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a stimula 
comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea 
conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite la 
nivelul disciplinelor de studiu, dar și interdisciplinar. 

Dimensiunea interactivă a acestor instrumente Web 2.0 este adaptată așteptărilor elevilor secolului 
XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede.  
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2. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-in- 
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5. storybird.com/ 
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STRATEGII MODERNE PENTRU DEZVOLTAREA  

GANDIRII CRITICE LA PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR - HOANCIA LILIANA 
GRADINIȚA P.P. MICII CERCETAȘI, BOTOȘANI 

  
Dezvoltarea gândirii critice are o valoare reală asupra personalității copilului și de aceea este necesară 

învățarea centrată pe copil. Folosind în procesul de predare-învățare metodele activ-participative, vom 
îmbunătăți calitatea actului didactic.  

Chiar de la grădiniță folosirea metodelor interactive de grup au efecte benefice, acestea favorizând 
schimbul de idei, de cunoștințe, determină stimularea învățării dar și dezvoltarea personală ce implică 
cooperarea preșcolarilor, crearea de noi situații de învățare centrată pe disponibilitățile existente.  

Pentru a determina creșterea motivației intrinseci, la grădiniță educatoarele aplică adesea meodele 
active- intrinseci care îmbină învățarea individuală cu cea socială, copiii devenind atât obiecte cât și 
subiecte ale instruirii. Acesta este momentul când se stabilesc relațiile de colaborare și cooperare între 
membrii grupului. 

Atât dezvoltarea gândirii critice cât și predarea iteractivă pregătesc terenul pentru integrarea copiilor 
într-o societe a concureței, a plurității. Sub forma unor jocuri distractive, cooperative care nu necesită 
concentrare, metodele interactive sunt un mijloc de eficientizare a procesului instructiv educativ.  

Pentru eficienta utilizării acestor metode cadrele didactice trebuie să se implice responsabil în 
implementarea lor adaptându-și stilul în funcție de tipul copilului, cunoscând bine problemele acestora. 
Sarcinile de învățare vor fi date tot în funcție de particularitățile copiilor. Fiecare copil va obține 
performanțe diferite după fiecare metodă aplicată și pentru a-i responsabiliza pentru sarcinile din viitoarele 
activități vor trebui încurajați pentru dezvoltarea dorinței de implicare în sarciile de grup. 

Ca să poți gândi critic trbuie să fii curios, să pui întrebări, să cauți cauze și răspunsuri, trebuie să 
găsești alternative la soluții deja existente, să găsești argumente logice argumentărilor celorlalți. Utilizarea 
metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice necesită existența unui cadru specific de predare-învățare 
structurat astfel: 

- Etapa de evocare în care elevii vor trebui să-și amintească noțiunile învățate până atunci; 
- Etapa de realizare a sensului când se ia contact cu noțiunile noi; 
- Etapa de reflecție ce reprezintă momentul când elevii își însușiesc noile cunoștințe și le exprimă 

prin cuvintele lor proprii.  
De-a lungul carieri am încercat să aplic o serie de metode care să mă ajute să dezvolt gândirea critică 

a preșcolarilor de la grupă. Metodele mele sunt simple și au legătură între ele, pot fi aplicate în orice moment 
și capătă mereu o tentă distractivă și ludică.  

Metoda nr 1 – am obișnuit copiii să pună mereu întrebări mai ales atunci când le citesc un text. În 
acest fel îmi pot da seama ce anume înțeleg și ce nu sau ce înțeleg mai greu. Acest procedeu le dezvoltă 
preșcolarilor capacitatea de a înțelege mai bine un text, o poveste vizionată sau chiar anumite situații de 
viață. 

Metoda nr 2 – îi pun mereu să rezolve ghicitori, acest exercițiu simplu ducând la dezvoltarea 
capacității de analiză logică și rațională a informațiilor. 

Metoda nr 3 – Jocurile de rol, acestea contribuind la stimularea empatiei, a creativității dar și a 
gândirii analitice. Prin jocurile de rol preșcolarii: 

- explorează imaginația,  
- învață să gândească abstract,  
- își dezvoltă vocabularul dobândind elemente noi de limbaj,  
- conștientizează efectele ce le au o acțiune asupra alteia,  
- găsesc soluții creative le multe probleme,  
- capăta încredere în forțle proprii,  
- înțeleg punctul de vedere al partenerilor de joc. 
Copiii își vor alege singuri tema jocului dar cu siguranță va alege ca el să fie personajul cu autoritate: 

mama, tata, polițistul, etc. În timpul jocului vei putea observa că poate a copiat niște modele pe care le-a 
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întâlnit sau poate reproduce anumite scene la care a asistat și care l-au impresionat emoțional. Atunci tu, ca 
educator, trebuie să te înarmezi cu răbdare și să devii detectiv. Ai ocazia să descoperi cum poate un copil 
interpreta anumite lucruri dar având de partea ta jocul, poți regla situația. Păstrând calmul, spiritul ludic, 
buna dispoziție și punând întrebări cu răspuns deschis, poți afla de ce personajul se comportă astfel.  

Nu trebuie să critici răspunsul, ci cu întrebări suplimentare poți ajuta copilul să evalueze situația și să 
găsească soluții să îndrepte comportamentul avut. Împreună poți construi un nou scenariu. 

 Metoda nr. 4 – Am pus copilului întrebări deschise la care el să nu poată răspunde cu NU sau Da.  
 Exemple: Cum crezi că poți tu rezolva această problemă? De ce crezi că se întâmplă acest lucru?  
Orice răspuns al copilului poate poate fi întregit cu întrebări de genul: Cum te-ai gândit să rezolvi 

asta? Cum ai găsit aceste soluții?  
Metoda nr. 5 – Am făcut mereu conexiuni pentru a dezvolta copiilor capacitatea de a face legături 

între idei. Punând întrebări și lucrând mereu cu copiii, îi putem ajuta să priceapă cum informațiile corelează 
între ele. Așa ei pot analiza ceea ce se întâmplă și pot anticipa rezultatele finale dar și diversele consecințe 
ale acțiunilor. 

Metoda nr. 6 – Asumarea tuturor responsabilităților. Am încercat mereu să scot preșcolarii din 
zona lor de confort și să facă unele lucruri pe care de obicei le făceam eu pentru ei. Ca să învețe cum să 
rezolve anumite treburi, îi pun efectiv în situații concrete de rezolvare a anumitor probleme. Totdeauna le 
accept greșelile, îi ajut să învețe din ele și nu-i îndepărtez de situațiile dificile. În acest mod preșcolarii își 
dezvoltă simțul practic al vieții care, îl va ajuta ca adult, să ia decizii corecte. 

Metoda nr. 7 – Impun standarde intelectuale în conversații. Acest lucru presupune ca preșcolarii 
să abordeze o exprimare clară, corectă, să nu se abată de la subiectul discuției, să dea dovadă de logică în 
analiza informațiilor înainte de a da soluții, să dea dovadă de empatie față de sentimentele colegilor 
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METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE ŞI INTERACTIVE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. HOARŢĂ MINODORA NICOLETA, G.P.P. NR. 9 BUZĂU 
 
 În perioada aceasta, în care învăţarea on-line ia amploare, ansamblul tradiţional al metodelor de 

evaluare este îmbogăţit cu noi tehnici pe care practica educaţională le pune în evidenţă. Spre deosebire de 
metodele tradiţionale. care realizează evaluarea rezultatelor obţinute pe un timp limitat şi în legătură cu o 
arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită, metodele alternative de evaluare prezintă cel 
puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea de 
multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele obţinute pe o perioadă mai 
îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în 
planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. Evaluarea acestora presupune o 
investigare de mai lungă durată a comportamentului copiilor. În învăţământul preprimar nu se dau note iar 
educatoarea ţine evidenţa lacunelor înregistrate în pregătirea fiecărui copil pe tipuri de activităţi ca premisă 
pentru diferenţiere şi individualizare a instruirii, cu focalizare pe ameliorarea acestei pregătiri. 

 Convorbirea, povestirea, activitatea practică, jocul deţin ponderea cea mai mare în arsenalul de forme 
şi metode utilizate de educatoare. Observarea directă, convorbirea, chestionarea orală, testul, analiza 
lucrărilor efectuate de copii în cadrul activităţilor practice şi artistico-plastice se constituie, astfel, în metode 
de evaluare la îndemâna tuturor educatoarelor. 

 Printre metodele alternative de evaluare se enumeră şi piramida, aceasta fiind şi metodă interactivă. 
Am să prezint un moment didactic în care am utilizat această metodă în activitatea cu preşcolarii de la 
grupă. Copiii vor asculta povestea“Rază de soare”de Maria Comănescu urmând să redea evenimentele 
principale şi alte aspecte ale lecturii ajutaţi de un suport intuitiv. Albinuţa Bâzu are un ghiozdan în care a 
ascuns câteva jetoane. Copiii trebuie să aleagă dintre ele şi să le aşeze în piramidă în funcţie de sarcinile 
date:  

-Despre ce anotimp i-au vorbit personajele din poveste Razei de soare? 
-Care sunt primele lucruri pe care le- a observat Rază de soare când s-a trezit? 
-Ce vieţuitoare a întâlnit Rază de soare? 
-Prin ce locuri a zburat Rază de soare? 
 Preşcolarii aleg jetoanele potrivite pentru fiecare din pătrăţele piramidei realizând un rezumat al 

povestirii: 
- galben: jeton cu anotimpul primăvara,  
- roşu: zăpada topită şi adierea zefirului,  
- alb: gâze, animale domestice şi sălbatice, păsări călătoare şi domestice,  
- verde: livadă, grădină, pajişte, pădure. 
În perioada on-line, pentru evaluare, am recurs la materiale informative şi resurse educaţionale, la 

tutoriale, am realizat videoclipuri, montaje video, am consultat și selectat surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de abordarea a temelor propuse: 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

1.Despre tot ce-am învăţat (DŞ+DPM) *să identifice anotimpurile, animalele şi mediul lor de viaţă - 
fişă de lucru  

2.Traseu cu obstacole –să realizeze un traseu aplicativ şi să-l parcurgă  
*https://www.youtube.com/watch?v=kG5M71ZHnCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00wPCyx

De9AeIaiISMLOl0qD_WJsIkCpVMQqQRS1M5_Uhw2rJlmj-jfAM 
3.Iepuraşul curios (DŞ+DEC) * să precizeze poziţiile spaţiale desenându-le  
*https://www.youtube.com/watch?v=zYfVRndKh9Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W_LHz7T

EH0cikkqdGU5A4lZsDSfuQJ9zXaX_VBa667hRKnCYcqYG_PyA 
4.Ce se aude? *să identifice sunetele numind animalele  
*https://www.youtube.com/watch?v=bbOSBMBWcHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Aul6--

SNwpm046pqIUi5curLXfRgMT3b5NA9p_T3cJUhhG7SKV_5hhEE 
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https://www.youtube.com/watch?v=zYfVRndKh9Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W_LHz7TEH0cikkqdGU5A4lZsDSfuQJ9zXaX_VBa667hRKnCYcqYG_PyA
https://www.youtube.com/watch?v=bbOSBMBWcHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Aul6--SNwpm046pqIUi5curLXfRgMT3b5NA9p_T3cJUhhG7SKV_5hhEE
https://www.youtube.com/watch?v=bbOSBMBWcHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Aul6--SNwpm046pqIUi5curLXfRgMT3b5NA9p_T3cJUhhG7SKV_5hhEE


5.Jocul cuvintelor (DLC) *să găsească cuvintele opuse 
*https://www.youtube.com/watch?v=tzXH3Vvqo0M&feature=share&fbclid=IwAR2fclE-

V6bTQs3f83dnsZtLrCTy5Rk66p9TANJJC02mfrPwkiOFq5imw1w 
6.Poveste de vară (DŞ+DOS) *să audieze filmul educativ identificând etapele precizate 
https://www.youtube.com/watch?v=PkRg6mnuZcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qdayVXvOG

9TKjf5Q7hfm_jkGRjLfY6wutQAMyT1ZQU412T6pP8bKea8U  
7. Ne distrăm în timp ce ne îmbrăcăm -*să denumescă obiectele de îmbrăcăminte alegându-le 

corespunzător situaţiei https://www.danonino.ro/gaseste-o-activitate/ce-sunt-eu-ne-distram-timp-ce-ne-
imbracam?fbclid=IwAR2dYwvYF_VXOGfiqTo1rUVvIIvJqRkaEeFIWCkRpM8UV-EHi7Lk3Z9OlfI  

8.Ajută copiii! (DŞ+DOS) - *să rezolve operaţiile de adunare şi scădere în limitele 1-5*să asocieze 
numărul la cantitate şi cantitatea la număr  

https://www.youtube.com/watch?v=NRdYH9M6R5w&feature=share&fbclid=IwAR2G2pNKOwm
m1A22vBOd1GSg2uLdL5nrYWiUR6LzsEARg6o-X_unZr8QGnQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
•Ionescu M. coord., Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere 

la 7 ani, UNICEF 
•Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., „Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2006; 
•Grava R, „Totul pentru … copil”, Editura Diana, Piteşti, 2008; 

1535

https://www.youtube.com/watch?v=tzXH3Vvqo0M&feature=share&fbclid=IwAR2fclE-V6bTQs3f83dnsZtLrCTy5Rk66p9TANJJC02mfrPwkiOFq5imw1w
https://www.youtube.com/watch?v=tzXH3Vvqo0M&feature=share&fbclid=IwAR2fclE-V6bTQs3f83dnsZtLrCTy5Rk66p9TANJJC02mfrPwkiOFq5imw1w
https://www.youtube.com/watch?v=PkRg6mnuZcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qdayVXvOG9TKjf5Q7hfm_jkGRjLfY6wutQAMyT1ZQU412T6pP8bKea8U
https://www.youtube.com/watch?v=PkRg6mnuZcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qdayVXvOG9TKjf5Q7hfm_jkGRjLfY6wutQAMyT1ZQU412T6pP8bKea8U
https://www.danonino.ro/gaseste-o-activitate/ce-sunt-eu-ne-distram-timp-ce-ne-imbracam?fbclid=IwAR2dYwvYF_VXOGfiqTo1rUVvIIvJqRkaEeFIWCkRpM8UV-EHi7Lk3Z9OlfI
https://www.danonino.ro/gaseste-o-activitate/ce-sunt-eu-ne-distram-timp-ce-ne-imbracam?fbclid=IwAR2dYwvYF_VXOGfiqTo1rUVvIIvJqRkaEeFIWCkRpM8UV-EHi7Lk3Z9OlfI
https://www.youtube.com/watch?v=NRdYH9M6R5w&feature=share&fbclid=IwAR2G2pNKOwmm1A22vBOd1GSg2uLdL5nrYWiUR6LzsEARg6o-X_unZr8QGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=NRdYH9M6R5w&feature=share&fbclid=IwAR2G2pNKOwmm1A22vBOd1GSg2uLdL5nrYWiUR6LzsEARg6o-X_unZr8QGnQ


 
INSTRUMENTE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. HAJDO MIRELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2, TIMIȘOARA 
 
 Sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să 

asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul 

că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care 
nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Reconfigurarea procesului de predare-învățare-evaluare a depins foarte mult măiestria profesorului, 
de competențele sale digitale. S-a trecut de la clasa tradițională la clasa virtuală. Cadrul didactic s-a străduit 
să depășească bariera distanțării sociale prin sensibilizarea media, folosind diverse platforme și aplicații: 
Zoom, Meet Classroom, Edus, Adservio, WhatApp, Messenger etc. Astfel, s-a realizat legătura profesor-
elev, pentru a consolida și aprofunda noțiunile teoretice, pentru a parcurge materia, pentru pregătirea 
elevilor în vederea susținerii examenelor și pentru a-i conștientiza pe învățăcei că indiferent sub ce formă 
se desfășoară actul educațional, școala este esențială ca ei să-și urmeze visul de a deveni cineva. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 

Instrumentele de evaluare on-line sunt o parte importantă și necesară a învățării la distanță. Dacă 
avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. Instrumentele online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica 
fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Un instrument de evaluare agreat de mulți profesori este Google form (permite conceperea unor 
formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un 
eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  

Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un 
test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Wordwall este o altă aplicație des folosită mai ales în învățământul primar, care pune la dispoziție 
mai multe activități potrivite pentru evaluare.Se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori.  

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia 
au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați 
să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, 
o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt 
obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de caractere permise într-o întrebare, precum și 
timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 secunde) nu permit elaborarea unor chestionare 
complexe, care să implice rezolvarea de probleme.  

Storybird este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele disponibile 
online (diverse reprezentări grafice). Elevii creează mini-cărticele de povești pornind de la modele oferite 
de platformă și desene disponibile online; rezolvă teme trasate de profesor. Aplicaţia Storybird este un 
instrument ușor de utilizat pentru materii incluse în aria curriculară Limbă și comunicare (în mod special 
limba engleză), dar și pentru alte discipline, precum cultură civică, geografie, biologie, istorie, educație 
artistică sau dirigenție. De asemenea, aplicația se poate utiliza și în realizarea unor proiecte extracurriculare 
care să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele digitale, lingvistice și artistice.  
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. EDICT.Ro- Revista Educației 
2. Aplicațiiutileinscoala.weebly.com 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 HALASZ ROZALIA 

 
 Învățământul preșcolar, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări în perioada actuală a 

pandemiei. În contextul în care sistemul educațional este suspendat din cauza pandemiei, mediul online a 
devenit singura metodă de desfășurare a activităților cu preșcolarii. Activitatea didactică a fost transferată 
în mediul virtual, unde comunicarea primește cu totul alte conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, 
iar în contextul actual relațiile interpersonale au primit noi atribuții, au devenit indirecte. Comunicarea 
educatoare-copil se realizează momentan în mediul online, nemaifiind limitată de spațiul fizic al sălii de 
grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de accesare, în funcție de 
disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați. 

 Pentru educatori, trecerea în sistem online, a fost o mare provocare, însă, cu sprijin venit din partea 
părinților, grădinița online a devenit o realitate. Educatoarele încearcă să se adapteze rapid și să mențină o 
legătură strânsă atât cu micuții preșcolari, cât și cu părinții acestora. În această perioadă în care unitățile de 
preșcolari sunt închise, cea mai dificilă parte pentru copii a fost aceea de a înțelege de ce nu mai pot ieși 
afară sau de ce nu mai pot să se ducă la grădiniță să se vadă cu colegii. Activitățile cu ei sunt scurte, iar 
potrivit recomandărilor venite din partea Ministerului Educației, timpul de lucru cu preșcolarii nu trebuie 
să depășească 30 de minute. Cu toate acestea, putem descoperi avantajele acestei noi căi de a păstra 
contactul cu toți preșcolarii grupei. Educatoarei i se atribuie un nou rol, acela de a crea conținut didactic 
digitalizat și adaptat nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi 
competențele digitale. 

 A realiza activități didactice online, impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de 
structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor 
preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale, la realizarea proiectării 
activităților online, la selectarea unor teme interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, 
conectare și interes crescut din partea lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea 
acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-copii-
familii), analiza activităților online. 

 Activitatea online are beneficii, însă absența contactului direct este resimțită acut în aceste zile. 
Emoțiile se transmit prin imagini foto sau video înregistrate de educatoare, respectiv de către părinți, în 
spațiul virtual al grupului închis pe rețeua de socializare. 

 Materialele concepute de educatoare trebuie să respecte câteva cerințe: să fie atractive atât din punct 
de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină fotografii, imagini, filme adaptate 
nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă elemente de 
joc care să-l stimuleze pe copil, personaje-surpriză, care să-i capteze atenția și să-l motiveze în realizarea 
sarcinilor. 

 Avantajele și dezavantajele activităţii online 
 Avantaje pentru cadrul didactic: 
• diversificarea demersului didactic; 
• atribuirea de noi roluri pentru cadrul didactic; 
• abordarea creativă a conținuturilor; 
• diversificarea competențelor profesorului; 
• adaptarea conținuturilor și metodologiilor didactice la noi cerințe; 
• selectarea critică a materialelor; 
• oportunități privind varietatea largă a instrumentelor de lucru online; 
• conexiune cu alte cadre didactice; 
• împărtășirea noilor experiențe cu ceilalți profesori; 
• creșterea nivelului interactivității; 
• îmbogățirea instrumentelor și metodelor de evaluare; 
• abordarea integrată, transdisciplinară și interdisciplinară a conținuturilor. 
 Dezavantajele folosirii, pentru cadrul didactic: 
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• lipsa dotării corespunzătoare (dispozitive, acces internet, etc.); 
• pregătire deficitară în utilizarea tehnologiilor digitale; 
• impedimente în cooptarea tuturor preșcolarilor pentru participare; 
• colaborare ineficientă cadru didactic-familia preșcolarului (preșcolarii nu pot accesa materialele 

fără sprijinul părinților); 
• lipsa contactului interpersonal direct cu preșcolarii. 
 Avantaje pentru preșcolari: 
• accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, fără limitări temporale; 
• interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale; 
• activizarea preșcolarilor pentru a învăța noi abilități de comunicare; 
• participarea la noi experiențe de învățare; 
• păstrarea contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant; 
• flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse; 
• unele avantaje pentru copiii cu dificultăți de învățare; 
• învățare individualizată; 
• formarea unor abilități de învățare inovatoare și de investigare ştiinţifică. 
 Dezavantajele folosirii, pentru preșcolar: 
 • slaba dotare cu tehnologii digitale a familiilor copiilor sau chiar lipsa acestora; 
 • competențele digitale sunt abia la început în formarea la preșcolari; 
 • limitarea participării la activități în grupul de învățare datorită presiunii exercitate asupra părinților 

de alți factori (locul de muncă, alte probleme generate de pandemie); 
 • imposibilitatea preșcolarilor de a accesa singuri adresa grupului pe internet; 
 • dezinteres din partea copiilor/ familiilor datorită unor caracteristici singulare ale învățământului 

preprimar; 
 • lipsa materialelor necesare realizării unor activități online (hârtie colorată, acuarele, imprimantă, 

etc.). 
 Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice prin intermediul 

tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea legăturilor între membrii unui 
grup în lipsa contactului direct. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 
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EVALUAREA ON-LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR HALIP VIORICA RODICA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE VOEVIDCA,  
C-LUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 Evaluarea urmărește valoarea cunoștințelor dobândite, cantitatea acestora este o activitate complexă 

și oferă soluții de perfecționare a actului didactic. 
 ,,Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă.Ea are întotdeauna 

un raport directsau indirect cu progresul, în extensie și în calitate al învățării”(Ausubel). 
 Cele mai întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, cantitativă, finală. 
Evaluarea inițială stabilește nivelul de pregătire a preșcolarului în momentul inițierii programului 

de educație și instrucție și reprezintă o condiție fermă pentru reușita activităților următoare, educatoarea 
cunoscând prin intermediul evaluării inițiale potențialul fiecărui copil. 

Evaluarea formativă identifică gradul de pregătire al copiilor referitor la cunoștințele predate, 
măsuri ameliorative. 

Evaluarea finală se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare(semestru, an școlar, 
ciclu de învățământ);se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare globală a 
rezultatelor pe perioade lungi. 

Metode și tehnici de evaluare: 
-Tradiționale: probe scrise(fișe cu sarcini);probe orale și probe practice. 
-Alternative: lucrări practice, portofolii cu lucrările copiilor, aprecieri verbale, autoevaluare, jocuri 

didactice, jocuri de rol, observări, discuții, etc. 
Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare: 
-oferă preșcolarilor posibilitatea de a arăta ce cunoștințe posedă într-o varietate de situații și contexte; 
-permite evaluatorului să aprecieze obiectiv preșcolarii; să înregistreze progresele, performanțele 

înregistrate de aceștia; 
-imagine exhaustivă asupra profilului general al cunoștințelor copiilor; 
-asigură o realizare interactivă a actului de predare-învățare, adaptată nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte; 
-se valorifică potențialul creativ al fiecărui elev; 
-se exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor, cunoștințele acestora devenind operaționale. 
 Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor amintim următoarele: 

turul galeriei, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, diagrama Venn, 
examinarea povestirii, tehnica analitico-sintetică, cubul, turul întrebărilor, cvintetul, jurnalul grupei. 

 Cu ajutorul aplicațiilor și al instrumentelor digitate se poate realiza evaluarea on-line. 
Platforma Zooom-este utilizată de majoritatea cadrelor didactice din România. 
Se creează conturi gratuite pentru preșcolari și părinții acestora prin trimiterea de link-uri. 
Pe White boardse poate realiza evaluarea, preșcolarii rezolvând fișe de lucru, colorând, efectuând 

diverse operații matematice, selectând obiecte, fenomene după anumite criterii, etc. 
Zeempas--este o aplicație foarte ușor de utilizatprin completarea unor câmpuri și identificarea pe 

hartă a poziției spațiale. 
Cu ajutorul acestei aplicații se poate evalua foarte bine inteligența vizual-spațială a preșcolarilor. 
Jocurile on-line sunt aplicații foarte plăcute pentru copiiși cu ajutorul lor se poate face o evaluare a 

cunoștințelor copiilor referitoare la toate domeniile experiențiale, acestea păstrându-și spiritul ludic 
Pizap-este un editor on-line prin intermediul căruia putem edita imagini, crea colaje sau fotografii, 

afișe în format digital.Cu ajutorul acestei aplicații putem evalua gradul de dezvoltare a limbajului copiilor-
aceștia descriu imaginile, realizează conexiuni între imagini, le așază într-o anumită succesiune, etc. 

Issu-este o platformă care permite descărcarea unor materiale educaționale cu ajutorul cărora putem 
realiza evaluarea on-line. 

Jocurile didactice-aceste instrumente facilitează munca în sincron, asigură evaluarea cunoștințelor 
copiilor. 
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Jocurile didactice interactive se pot crea cu ajutorul platformei Worldwal. 
Rahoot-este un instrument on-line pentru feed-bak cu ajutorul căruia se crează texte interactive de 

evaluare on-line pentru copii utilizând cunoștințe din toate domeniile experiențiale. 
Quizizz-este un instrument on-line cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative sub formă de 

joc pentru preșcolari; permite inserarea de răspunsuri multiple, răspunsuri deschise, audio text, sondaje, etc. 
Evaluarea on-line este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și 

echidistanță și utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradițională, față în față. 
Diferența constă în contextul evaluării, interacțiunii dintre evaluator și evaluat și procesele de colectare și 
administrare. 

Evaluarea on-line poate fi mai flexibilă în raport cu momentul, locul, modul cum se administrează, 
elevii având posibilitatea să adopte o gamă mai largă de opțiuni pentru a-și demonstra cunoștințele și 
abilitățile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
1.Ausubel, P.D., Robinson, R.F.-Pedagogia sec. XX ,,Învățarea în școală”, București, EDP, 1981 
2.Cucoș, Constantin, - ,,Pedagogie”, ediția a II-a revizuită și adăugită-Iași, Polirom, 2006. 
3.Tănase, M., Evaluarea-componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011. 
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EVALUAREA ÎN REGIM ONLINE 

 
PROF. EMANUELA HERBIL 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIRCEA VULCANESCU” 
 BARSANA, JUD. MARAMUREȘ 

 
Activitatea didactica se poate defini ca activitatea de PREDARE-INVATARE-EVALUARE. 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student. De cele mai multe ori, 

predarea se rezumă la un proces unidirecțional. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul proceselor 
didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de note, ci este mai mult 
o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de profesori preocupați de 
activitatea lor.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade 
atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii.  

Evaluarea. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? În raport cu ce se (care este sistemul de referință, 
care sunt criteriile evaluării)? Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? Ce se evaluează (conduite, 
rezultate, procese, evoluții)? Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?  

Docimologia este disciplina care studiază sistematic examenele și concursurile, în scopul 
îmbunătățirii condițiilor și structurii lor.  

Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Altfel, verificarea presupune colectarea de 
informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, 
capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de 
strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 
Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de 
elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc.  

Forme & instrumente de evaluare 
În mare parte, în literatura de specialitate, formele de evaluare sunt structurate în:  
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.  

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau, pur 
și simplu, camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mai marilor noștri, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv 
partea de teze scrise nu mai este aplicabilă.  

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
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evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:  

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces.  
Platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms) permit o gamă variată 

de întrebări, punctaje diferite și temporizare, dar nici una nu asigură crearea de categorii de întrebări care 
să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test.  

Închei cu gândul că, în aceste momente grele, facem evaluare pentru continuitate. O facem pentru a 
avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9  
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA FIZICĂ  
FOLOSIND RESURSELE ONLINE 

 
PROF. HERBIL MARIAN 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DRAGOȘ VODĂ”,  
SIGHETU MARMAȚIEI, MARAMUREȘ 

  
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare, având de reglare, optimizare, eficientizare a întregului proces educațional. 
 Evaluarea, prin cele trei forme: inițială, formativă și sumativă oferă informații despre progresul 

elevilor, ghidează învățarea, măsoară succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. 
Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exercițiu autentic de învățare, poate fi de 
asemenea parte din experiența învățării.  

 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituții şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

 Evaluarea online a crescut în popularitatea, mai ales în contextul actualei pandemii, când o bună 
parte din procesul de învățământ a trecut în mediul online.  

 Principala utilizare a evaluării online ar trebui să fie evaluarea formativă, astfel încât să nu fie bazată 
doare pe exerciții banale, de rutină, ci să îmbogățească experiența de învățare a elevilor. Acesta furnizează 
feedback-ul prin intermediul forumurilor de discuții sau exercițiilor online. O altă utilitate a tehnologiilor 
online este predarea electronică a temelor/ portofoliilor/referatelor care poate simplifica semnificativ 
procesul administrativ. 

 Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanță şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiționale față în față. 
Diferența constă în contextul evaluării, în interacțiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluați şi procesele 
de colectare şi administrare. 

 Printre beneficiile percepute în cazul evaluării online pot fi enumerate: 
• posibilitatea de a nota cu rapiditate multe răspunsuri; 
• monitorizarea răspunsurilor elevilor;  
• evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
• posibilitatea alegerii locului de desfășurare a evaluării; 
• furnizarea de feedback imediat; 
• gamă largă de opțiuni ale elevilor pentru a-și demonstra cunoștințele și abilitățile. 
 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă şi 
cumulativă. 

 Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 Din experiența proprie, pot să enumăr platformele/site-rile/instrumentele online pe care le-am folosit 
la disciplina fizică, începând cu luna marte, când am intrat în sistemul online: 

 Google Forms – permite conceperea unor formulare/teste scrise pentru a obține feedback; 
 Kahoot – permite realizarea de teste cu limitarea timpului de răspuns la fiecare item; 
 Google Classroom – permite plasare de teme cu timp limitat de răspuns; 
 Liveworksheets – permite realizarea fișelor de lucru interactive; 
 LearningApps – perimite realizarea unor module de învățare interactive. 
În continuare, vă prezint testul inițial la fizică, clasa a IX-a, realizat în Google Forms.  
Testul se poate accesa urmând linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczqBHxpu-

t3NAMsHrTEaM1fUHaqyHwsoSsebMdlsJUUQzAWw/viewform 
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BIBLIOGRAFIE: 
 https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare 
 https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
 https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
 http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
 https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA 

NIVEL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 
 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul 
procesului, actul predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor/ 
preşcolarilor în dobândirea cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. Evaluarea, în calitate de 
reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. 
Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese 
sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează 
judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii 
utilizate.  

In evaluarea online a preșcolarilor se folosesc mai multe metode. Cea mai răspândită metodă este 
evaluarea orală realizându- se prin întrebări și răspunsuri pe bază de povești, poezii, imagini sau doar 
manipulare de obiecte concrete din diferite domenii. Evaluarea orală este specifică situațiilor in care 
performanța trebuie obținută prin comunicare orală.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor. Aşa cum în viaţa de zi cu zi nu folosim cunoştinţele disparate, acumulate la anumite 
discipline şi nu valorificăm capacităţi specifice unei materii este important să formăm preşcolarilor o 
gândire integratoare. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi 
variate cunoştinţele acumulate anterior Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic îşi alege o meserie „La fermă”, „ Cine 
ştie, câştigă!”, „ Cu matematica în lumea poveştilor”, „ Hai la şcoală”, ”Alfabetul”, „Vreau să ştiu” pun 
copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferite domenii de cunoaştere ( DŞ, DLC, 
DEC, DOS ). Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite caracteristici: răspunsurile sunt 
apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate 
imediat, există posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt 
ce oferă satisfacţii tuturor copiilor. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măsoară mult mai 
greu abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita preşcolarului.  

Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Apar disfuncții 
în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare 
umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. In cazul copiilor cu CES se 
recomandă individualizarea învățării, educatorul/profesorul psihopedagog lucrează individual cu fiecare 
preșcolar care este asistat online de părinte, sprijinul părinților în acest caz fiind primordial. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă)  

Jocurile didactice – sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
În activitatea online cu copiii preșcolari cu CES am utilizat: Worldwall și Learningapps.  

Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru 
susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, 
Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument 
digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net. Se pot 
ușor partaja-link, cod de încorporare. 
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De exemplu o activitate desfășurată cu elevii cu CES preșcolari în worldwall, a presupus ca aceștia 
să sorteze după culori roșu- galben anumite obiecte, / sau să grupeze forme geometrice după culoare iar la 
sfârșit se poate verifica cu părintele dacă răspunsurile au fost corecte, /care au fost greșite, și se poate relua 
jocul. 

 

 
Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 

conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii, se pot face si sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org 

 
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are 

însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl 
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările 
tehnologice implicite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR HONDRILA LACRAMIOARA  

GRADINITA NR. 56, GALATI 
 
 Motto : 
“Copiii sunt cea mai mare bogăție a lumii și cea mai bună speranță pentru viitor”  

– John Fitzgerald Kennedy 
 
Provocarea pe care am primit-o in domeniul educației (dascăli, elevi) ne-a făcut să ne descoperim 

adevăratul potențial în ceea ce privește implicarea și participarea alături de copii – fiind o provocare 
constructivă a modului cum atribuim semnificație acestor evenimente, demonstrându-ne deopotrivă cum 
putem transforma evenimentele negative in rezultate pozitive. Despre profilul dascălului in această perioadă 
de învățare online putem spune că este același /sau ar trebui să fie ca și înainte de apariția virusului COVID.  

Răbdător, empatic, tolerant, simț al umorului, afectiv, deschis, a învăța să înveți, creativ, inovativ, 
provocator în a-i face curioși pe copii, feedback, responsabilitate. 

Model de evaluare on- line nivel prescolar, lucrare licenta PIPP. 
Tema lucrarii de licenta: ABORDAREA INTEGRATĂ A EDUCAȚIEI ESTETICE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
Atât în etapa inițială cât și în cea finală mi-am propus activități pentru a identifica nivelul la care se 

află preșcolarii privind formarea unor competențe privind expresivitatea afectivă, sensibilitate, aprecierea 
frumosului, formarea gustului și atitudinii estetice . 

Pentru a observa dacă preșcolarii grupei mari au înregistrat progrese în ceea ce privește educația 
estetică, am continuat etapa finală ( post – test ) în mediul on-line prin aplicarea la grupa mare a unor 
probe de evaluare pe teme diferite, dar care urmăresc de asemenea identificarea unor aspecte din punct de 
vedere estetic . 

Sub îndrumarea mea probele au fost propuse copiilor pentru a se desfășura în mediul on- line și cu 
sprijinul părinților am menținut o relație de colaborare cu copiii, identificând astfel progresele copiilor în 
activități precum: pictura, desenul, modelajul.  

Astfel activitățile propuse au fost trimise prin messenger menținând astfel legătura cu copiii, 
propunându-le acestora activități care urmăresc specificul educației estetice. 

Activitățile pe care le-am aplicat privind evaluarea finală s-au desfășurat pe o perioadă de două 
săptămâni - 2 activități în săptămâna: 11.05-15.05 ; 2 activități în săptămâna 18.05- 22.05 pe teme diferite, 
maniera integrată s-a realizat prin activități precum:  

Săptămâna 11.05- 15.05 2020  
 Domeniul limbă și comunicare + Domeniul estetic și creativ – în care le-am citit copiilor o poveste 

“Cârlionț” (fimare proprie) - apoi le- am propus să deseneze, să modeleze un personaj din povestea citită 
de mine. 

 Domeniul cunoașterea mediului + Domeniul estetic și creativ, s-a realizat printr- un filmuleț 
despre insecte realizat de mine – apoi le-am propus copiilor sub formă de provocare să deseneze, să 
modeleze, să picteze o insectă preferată. 

Săptămâna 18.05- 22.05 2020 
 Domeniul Cunoașterea mediului ( activități matematice ) + Domeniul estetic și creativ, în care le-

am propus copiilor să numărăm împreună folosind șirul crescător și descrescător, apoi copiii au avut ca 
sarcină de lucru să deseneze atătea cerculețe, bulinuțe cât le indica cifra ( Exemplu cifra 2 – ne indică să 
colorăm 2 cerculețe, sau 2 bulinuțe ) .  

 Domeniul om și societate + Domeniul estetic și creativ- moment în care le-am propus copiilor să 
asculte o poveste Nunuța și Duduța cu conținut moral, apoi sarcina de lucru a fost să deseneze personajul 
care le-a plăcut cel mai mult din povestea audiată.  

Prin intermediul strategiilor pe care le-am folosit cu copiii am urmărit aceleași obiective ca și la 
evaluarea initială. 
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Prin intermediul aplicației messenger mi-am filmat activitățile ca fiind parte integrată a procesului 
instructiv – educativ și apoi pe baza acestor activități mi-am propus activități ce aparțin Domeniului estetic 
și creativ prin care să urmăresc specificul educației estetice la vărsta preșcolară (desenul, modelajul, pictura)  

Pentru că fiecare copil este unic și are propriul său ritm de dezvoltare am urmărit ca în activitățile 
artistico – plastice, audierea muzicii să le dezvolte acestora aptitudini pentru artă și imaginație. Activitățile 
muzicale au fost sursă de inspirație pentru dezvoltarea imaginației, a esteticului din propriile lucrări.  

Oferind copiilor posibilitatea de a se manifesta liber și creativ, mergând pe linia esteticului nu am 
făcut altceva decât să le ofer copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a se delecta, și de a-și câștiga 
respectul de sine, realizând mici opere de artă pe care noi adulții punem valoare . 

 
Activitate desfășurată online  
 

Audiție – “ Eu am 10 degețele ” 

 
Desen liber, Nunuta si Duduta !  
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EVALUAREA ASISTATA DE CALCULATOR. APLICAȚII PENTRU 

INVAȚAMANTUL GIMNAZIAL 
 

PROF. HORODINCU ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALUȘENI 

 
Rezumat 
Evaluarea în învățământul primar este delicată datorită impactului pe care îl are asupra elevilor. 

Acest proces complex poate păstra atractivitatea și dinamica activităților de predare-învățare prin 
intoducerea Tehnologiei Informației și a Comunicării în cadrul său. Pedagogi precum Ioan Nicola tratau 
problematica evaluării cu ajutorul „mașinilor” încă din 1980. O dată cu evoluția societății, calculatorul a 
devenit un „must have” și în școlile din România, aducând o serie de avantaje prin folosirea acestuia în 
activitățile de evaluare: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat pentru elev și profesor, 
întocmirea diagnozei, elevii își expun în mod independent cunoștințele, diminuarea emoțiilor. Exisată o 
serie de programe ce se pliează pe cerințele educaționale ale profesorilor și elevilor cu ajutorul cărora se 
pot crea teste, chestionare, jocuri. Printre acestea se numără Hot Potatoes, ProProfs sau Classtools. 

Cuvinte cheie: evaluare, calculator, învățământ, TIC, click, Hot Potatoes, ProProfs sau Classtools. 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Experții au remarcat că informatica are un potențial educativ foarte mare față de ceea ce pot oferii 

alte tehnologii. Prin informatică ne putem atinge scopul de a „structura un învățământ pentru fiecare, pentru 
un elev concret, ci nu a unui învțământ unic pentru toți, ce corespunde unui elev abstract” (M.E.N., 1998, 
14) 

Ioan Nicola descria încă din 1980 alternativa evaluării cu ajutorul „mașinilor”=„dispozitive mecanice, 
electromagnetice sau electronice cu ajutorul cărora se administrează programul de verificare și se 
înregistrează răspunsurile date de către elevi” (Nicola, I., 1980, 286). Aceste „mașini” sunt astăzi la 
îndemâna tuturor –computere-, iar evaluarea cu ajutorul lor reprezintă direcția de modernizare spre care se 
îndreaptă învățământul. 

Evaluarea asistată de calculator reprezintă o alternativă la evaluarea tradițională, ea asigurând condiții 
egale pentru toți elevii. 

Aplicații online 
Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la 

Internet a școlilor și a cadrelor didactice.  
Divere aplicații online, create pentru a ușura activitatea profesională în diverse domenii, pentru 

socializare sau pentru loisir, se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile. 
Hot Potatoes 
http://hotpot.uvic.ca/ 
Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea unor exerciţii interactive cu ajutorul 

Internetului. Aceste exerciţii pot fi transmise oricărui computer legat la Internet, dacă este echipat cu un 
program de căutare. Pentru accesare se downladează de pe adresa menționată versiunea 6.3. 

În Hot Potatoes sunt cinci programe de bază:  
Programul JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Pentru fiecare spaţiu liber poate fi 

dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar elevul poate cere o indicaţie şi poate vedea o literă a 
răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific. Notarea automată este de 
asemenea inclusă. Etape: 

1. Tastați titlul. 
2.  Tastați textul în secțiunea principală. 
3. Evidențiați un cuvânt și dați click pe Gap. Caseta deschisă vă permite să scrieți indicii. Repetați 

procedura pentru toate cuvintele dorite. 
4. Salvați activitatea cu opțiunea Save As  
5. Convertiți fișierul în HTML urmând pașii: Fișier -> Create Web Page -> Standard Format 
6. În fereastra deschisă selectăm View the exercices in my browser. 
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Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări. Întrebările pot fi de patru tipuri diferite, 
incluzând răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte. Feedback-ul specific poate fi asigurat atât 
pentru răspunsurile corecte, cât şi pentru răspunurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, 
opţiunea elevului este analizată şi se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului 
este corectă şi care este greşită. Elevul poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei “litere libere” 
din răspuns. Etape: 

1. Tastați titlul. 
2. Tastați întrebarea în secțiunea Q1 . 
3. Tastați răspunsurile și bifați pe cel corect. 
Pașii 4, 5, 6 sunt identici cu cei de la JCloze . 
Programul JCross crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Se pot folosi tabele de 

orice dimensiune. Ca şi în cazul programelor JQuiz şi JCloze, un buton de identificare permite elevului să 
solicite o literă, dacă are nevoie de ajutor. Etape: 

1. Tastați titlul. 
2. Alegeți opțiunea Grid-Maker din Manage Grid. 
3. Tastați cuvintele care doriți să apară în grilă apoi click pe Make the grid; apare o grilă de cuvinte 

încrucișate. 
4. Click pe Add Clues. 
5. Activați primul cuvânt cu un click, îl definiți în secțiunea de jos, apăsați OK. Definiți în mod 

asemănător celelalte cuvinte. 
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze. 
Programul JMix crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie. Se pot specifica oricâte 

răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele şi punctuaţia din propoziţia de bază, iar un buton 
indicator îi dă elevului următorul cuvânt corect ori segmentul de propoziţie, dacă e necesar.Etape: 

1. Tastați titlul. 
2. Scrieți definiția în rubrica Main Sentence așezând cuvintele unele sub altele. 
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze. 
Programul JMatch crează exerciţii de împerechere sau de ordonare. În partea stângă apare o listă de 

item fixși (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi. Programul poate fi folosit 
pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propziţiile ca să formeze o 
secvenţă sau un dialog. Etape: 

1. Tastați titlul. 
2. Completați coloanele (ex. stânga nume de orașe, dreapta numărul de locuitori ). 
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.  
În plus, există un al şaselea program numit Masher. Acesta este proiectat pentru a crea unităţi 

complete de materiale printr-o singură operaţie simplă. Dacă realizaţi secvenţe de exerciţii sau alte pagini 
care ar trebui să formeze o unitate, s-ar putea să găsiţi folositor acest program.  

Classtools 
http://classtools.net/ 
 Cu Classtools se pot crea ușor jocuri dinamice, cu grafică atarctivă, astfel încât elevii învață jucându-

se. Pot fi înglobate în bloguri sau pagini web.Progarmul are o varietate largă de modele ce pot fi salvate ca 
fieșiere HTML sau plasate pe un blog sau pagina wiki. Pentru deschidere, fișierul trebuie să comunice cu 
serverul Classtools.  

Iată o serie de activități ce pot fi folosite în secvențele evaluative ale activității didactice: 
• Arcade Game Generator este folosit pentru crearea unor jocuri dinamice prin care copiii își 

tetează cunoștințele în mod atractiv. „ Generatorul ” include cinci jocuri, elevii putând alege unul dintre 
acestea în funcție de preferințe. Etape pentru crearea jocului: 

1. din lista Templates, selectați Arcade Game Generator.  
2. tastați titlul jocului, apoi întrebările și răspunsurile în caseta principală, separând fiecare întrebare 

de răspuns prin *.  
3. este indicat să introduceți o parola; astfel jucătorii nu vor putea să editeze întrebările deja scrise. 
4. cilck pe iconoța Embed into blog/web page, veți primi un link cu care accesatți jocul 
5. clik OK 
6. salvați jocul cu clik pe iconița SAVE 

1551

http://classtools.net/


7. dechideți fișierul salvat și jucați de probă, alegând unul dintre jocurile Maniac Miner, Wordshoot, 
Matching Pairs, Cannonball Fun, Flashcards. 

• Dusbin Game este joc cu aiutorul căruia elevii pot grupa elemente din cel mult patru categorii 
după criterii date. Există și un cronometru care îi antrenează pe copii să lucreze repede. Etape pentru crearea 
jocului: 

1. din lista Templates, selectați Dusbin Game 
2. clik START 
3. Tastați categoria și elementele corespunzătoare fiecăreia 
4. este indicat să introduceți o parola; astfel jucătorii nu vor putea să editeze elemente deja scrise. 
5. cilck pe iconoța Embed into blog/web page, veți primi un link cu care accesatți jocul 
6. clik OK 
7. salvați jocul cu clik pe iconița SAVE 
8. dechideți fișierul salvat și jucați de probă. 
 În evaluare se mai pot folosi Random Name (programul permite alegerea numelor copiilor la 

întâmplare pentru a răspunde la întrebări adresate de profesor) sau Countdown Timer (o numărătoare 
inversă însoțită de diverse teme sonore). 

Concluzii: 
Practica educațională indică un interes sporit pentru utilizarea noilor tehnologii, susținut de nevoia 

tot mai mare de ține pasul cu schimbările profilului de competențe cerut pe piața muncii. Pentru aceasta 
este nevoie de o accesarea programelor de elearning aflate în derulare și de elaborarea altora pentru 
întâmpinarea noilor provocări lansate de societatea modernă. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE CU 

APLICABILITATE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR HOSU CRISTINA-GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, JUD. TIMIŞ 

 
 Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi 

învăţare, şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
 În activitatea din grădiniţă, evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştintelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. Totodată evaluarea urmăreşte 
şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în 
atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

 Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalităţi de acţiune, prin care evaluatorul obţine 
informaţii în legătură cu randamentul şcolar al copiilor, cu performanţele lor, cu nivelul de stăpânire a 
cunoştinţelor, de formare a abilităţilor prin raportarea la obiecti-vele propuse şi la conţinuturile ştiinţifice. 

 Metodele de evaluare reprezintă modalităţile prin care se realizează evaluarea şi se clasifică în două 
categorii:  

- tradiţionale sau clasice (evaluarea orală, scrisă şi prin probe practice); 
- moderne sau complementare, alternative, neconvenţionale (proiectul, referatul, portofoliul, 

investigaţia, observarea sistematică a activităţii, instruirea asistată de calculator). 
 Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele, modalităţi concrete 

prin care se declanşează obţinerea de răspunsuri în itemii formulaţi, de exemplu: tehnica elaborării 
răspunsului, tehnica răspunsului la alegere/cu alegere multiplă, tehnica textului lacunar. 

 Portofoliul - este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai 
lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). 

 Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă 
mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.  

 Atunci când vorbim despre învăţarea online la preşcolari, proiectul poate fi o metodă aplicată cu 
succes, deoarece presupune pregătirea unor materiale legate de o temă dată de educatoare, cu ajutorul 
adultului, acasă, şi prezentată cu ajutorul tehnologiei (înregistrări, filmuleţe). 

 Instruirea asistată de calculator se referă la fixarea cunoștințelor și la aplicarea cunoștințelor 
dobândite în rezolvarea problemelor, la simularea diferitelor activități sau la programele tutoriale. Ea 
presupune utilizarea computerului de către corpul didactic al școlii pentru prelucrarea rezultatelor obținute 
de elevi și luarea deciziilor, precum şi utilizarea computerului în evaluarea elevilor, ghidarea lor către 
resurse instrucționale potrivite și păstrarea arhivelor cu evoluția lor. 

 În alegerea instrumentelor digitale cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-
lea etc.) 

 În contextul învăţării actuale, învăţarea/evaluarea asistată de calculator oferă un mediu de învăţare 
mult mai confortabil preşcolarilor, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de 
acasă). 

 Un număr semnificativ de softuri adaptate vârstei preşcolare contribuie din plin la fixarea 
cunoştinţelor, dar mai ales la îmbogăţirea culturii generale. Utilizarea softurilor educaţionale este o metodă 
ce conferă calculatorului o triplă ipostază: de jucărie, unealtă şi sursă de informaţii. Softurile educaţionale 
trebuie să fie centrate pe nevoile şi interesele copiilor, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-
cheie la aceştia, printr-o evaluare dirijată, cu ajutorul imaginilor vizuale şi auditive prezentate într-o formă 
atractivă, ce respectă particularităţile de vârstă şi individuale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR HOȚOIU DANA RAMONA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 48 BRĂILA 
 
„În căutare de culori” 
 
Locul de desfășurare: în aer liber 
Participanți: minim 3 
Scopul: stimularea imaginaţiei creatoare, a exprimării orale. 
Sarcina didactică: căutarea în natură, a unor elemente care au culori asemănătoare cu şabloanele 

primite sau găsirea unor denumiri ale plantelor / florilor / fructelor / obiectelor care au culoarea respectivă. 
Materiale didactice: şabloane ale culorilor, coşuleţ / cutie. 
Desfăşurarea jocului: Participanții sunt în aer liber și trebuie să caute elemente care au culori 

asemănătoare cu şabloanele primite. După ce au terminat toţi participanții de adunat, se triază toate 
materialele în funcţie de culoare. 

Variantă: Să denumească plante / flori / fructe / obiecte care au culoarea respectivă. 
 
„Povestea noastră” 
 
Locul de desfășurare: în locuință / în aer liber 
Participanți: minim 3 
Scopul: stimularea vorbirii coerente şi corecte, înlănţuirea firească a ideilor în cadrul povestirilor. 
Sarcina didactică: crearea unei poveşti pornind de la trei cuvinte spuse la întâmplare de către copii. 
Materiale didactice: coli de hârtie, pix, jucării, imagini cu diverse obiecte sau fiinţe. 
Desfăşurarea jocului: Se cere participanților să se gândească la trei cuvinte, să le rostească cu voce 

tare, ca acestea să fie notate. Dacă se găsesc și imaginile ce reprezintă acele cuvinte, se expune pe un panou. 
Participanții trebuie să creeze pornind de la acele cuvinte, care uneori nu au nicio legătură, o singură 
poveste. Ei vor avea de alcătuit un text scurt, din minim trei enunţuri, prin care să realizeze o situaţie care 
să cuprindă cele trei cuvinte date. Enunţurile formulate trebuie să aibă înţeles. 

Variantă: Povestea se poate crea în pereche sau în grupuri mici, numărul de cuvinte fiind direct 
proporţional cu numărul de participanți din pereche sau din grupă (2 / 4 participanți- 2 / 4 cuvinte), adică 
fiecare participant va elabora un enunţ cu sens, care va conţine unul din cele 2 / 4 cuvinte.  

 
„Minte creativă” 
 
Locul de desfășurare: în locuință / în aer liber 
Participanți: 2-4 
Scopul: dezvoltarea imaginaţiei vizuale. 
Sarcina didactică: realizarea cât mai multor desene cu o singură figură geometrică. 
Materiale didactice: coli de hârtie, creioane colorate, carioca, obiecte din casă, cuburi. 
Desfăşurarea jocului: Fiecare participant își alege o formă geometrică și realizează un desen cu 

aceeași figură geometrică sau își construiește un obiect din materiale cu forme asemănătoare figurilor 
geometrice.  

Variantă: Se folosesc două figuri geometrice. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Preda Viorica ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura ,,Gheorghe 

Cârţu Alexandru”, Craiova, 2009. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
HRISTEA CRISTINA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ” CORNEL REGMAN” DANEȘ  
 STRUCTURA SELEUȘ 

 
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic. 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții: 

Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele; 
Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare diverse; 
 Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 

este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune, limitata la verificare și notare, ci ca proces 
ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential – 
formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității 
în ansamblu “.Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele de 
instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

 Viziunea mea despre metodele de evaluare pe care ar trebui să le punem în practică în mediul on-
line este că ar trebui să fie făcute niște aplicații prin care elevii vor fi supuși unor teste, partea teoretică să 
fie la început și după ce este parcursă sa fie dat în test, ar fi bine sa fie diferit la fiecare elev, si dacă elevul 
încearcă să intre pe alt site sau pe altă aplicație sa fie dat afară din aplicație, deoarece ar putea copia dacă 
intră pe alt site sau poate întreba pe cineva în mediul online si asta înseamnă ca nu a fost parcursă partea 
teoretic 

De asemenea metodele de evaluare trebuie să fie desfășurate în mod interactiv astfel (pornind de la 
premisa ca acest sistem virtual doar recapituleaza si sistematizeaza cunoștințele precedente acestei 
perioade): prin jocuri educative online (alături de profesori) folosind diferite platforme sau aplicații; prin 
conferințe ce stau la baza unor vizionari ale unor documentare educative. 

 Googleclassroom este un instrument nou din suita Google Apps for Education cu care profesorii pot 
să creeze și să organizeze rapid teme, să ofere eficient feedback, precum și să comunice ușor cu elevii. Cu 
aplicația Classroom studenții pot să-și organizeze temele, testele de evaluare în Google Drive, să le 
finalizeze, să le predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu colegii. 

Am utilizat cu success la clasă platforma educațională Edmondo, unde am publicat link-uri către 
activități suplimentare, precum și fișe care ajută la acumularea de cunoștințe dincolo de conținutul 
manualului. 

Edpuzzle este un instrument online care mi-a permis să accesez un videoclip din mai multe surse 
(cum ar fi YouTube, National Geographic sau Academia Khan) și să îl transform într-o lecție interactivă. 
de geografie  

 Pentru orele de Muzică și mișcare și Dezvoltare personală am folosit ca instrument de evaluare 
platforma educațională Școala Intuitext .Cu ajutorul acestei platforme, cei mici își antrenează gândirea și 
memoria prin jocuri logice, descoperă curiozități din lumea sportului, artei și științei, se bucură de animații 
și experimente inedite. Cu ajutorul acestui produs online de învățare, copiii își formează o atitudine pozitivă 
în raport cu școala, acest aspect fiind, de fapt, cheia către un viitor de succes.

O provocare pentru elevii mei a fost utilizarea aplicatiei Padlet, care este o aplicaţie online care 
permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). 
Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri 
video şi / sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, a posta adrese de Internet utile, 
cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă data, teste de evaluare. 
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ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi independent, 
pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate adăuga 
clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev 
direct din aplicație.  

După opinia mea aceste, platformele sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. ÎNV. PREȘC. HUSARIU ANDREEA,  

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAȘI 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Se spune că cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă 
același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. HOHOI IONICA-NARCISA 

LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă fundamentală a procesului de 

învățământ ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa 
acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 
modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către profesor s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătirii personalului didactic. 

În ciuda utilizării frecvente a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze 
exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala 
utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. 
Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul exerciţiilor online. O altă utilizare 
frecventă a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ.  

Există numeroase beneficii în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, precum: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat. 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Pentru problele orale se poate folosi comunicarea video-audio în același timp sau aplicațiile Zoom 
sau Skype, în care elevul să poată răspunde la întrebările profesorului. De asemenea, se poate folosi și 
platforma Google Classroom unde se discuta cu elevii prin Meet video, pot fi corectate temele și poate fi 
oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai ușor pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor, se pot aplica teste.  

Cea mai des întânită modalitate de examen online este prin intermediul testelor de tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da” / „nu” („adevărat” / „fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns. Deși nu pun accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare a 
elevilor cu un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. 

În actualul context, implicarea cadrelor didactice, dar și a elevilor este esențială iar aceste instrumente 
ar trebui sa creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Adrian Stoica, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003. 
*Constanțiu Dinulescu, Didactica istoriei, Editura Universitaria, Craiova, 2007. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. HOMEAG MARIANA CARMEN 

 
 Sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, 

completă și corectă. 
 De ce avem nevoie de evaluare? O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, 

dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland 
consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

 Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
-metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 În oricare din formele de evaluare, în momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să 

avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

 Trebuie menționată platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are o 
variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru 
gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și 
Microsoft Team. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

 Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. 

 Evaluarea trebuie să fie corectă. În online marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, tabere, 
premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

 Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen online, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

-Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 

1560



-Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
-Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
-Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
-Programarea testelor la anumite intervale orare; 
-Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
-Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
-Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
-Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
-Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul online la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
-Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype sau 

alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
-Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
* Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic c 
*https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ 
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EVALUAREA ONLINE 

 
HOMEI LUCIA 

 
Testarea online poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, evaluare 

sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback operativ, 
comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator realizarea unor 
teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, 
elaborate de experţi. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru noi profesorii este să ne îndepărtepartam de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosim tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Din experiența mea spun, că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare.  

Noi profesorii cautăm modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare . 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

GRĂDINIȚA ONLINE- O PROVOCARE! 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICII ISTEȚI” 

HOSSU IULIA 
 

 Grădinița online este o provocare. O provocare pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, 

pentru părinți și pentru copil, cel mai important actor din scena actului educațional.  

 Socializarea reprezintă factorul principal în dezvoltarea copilului pe lângă joc. Jocul este modalitatea 

prin care educatori își desfășoară întreaga activitate, jocul este cel prin care copiii dobândesc atât de multe 

cunoștințe și deprinderi, jocul modalitatea de a evalua copilul liber, simțindu-se în elemtul lui, neobservând 

evaluarea. Toate cele enumerate mai sus au dispărut odata cu suspendarea cursurilor în sistemul de 

învățământul din România. Contextul actual ne pune în fața unor ecran prin care este educatorului îi este 

greu să trasmită emoția, sentimentul și astfel se pierde din calitatea actului educational. 

 Evaluarea la nivel preșcolar pune în evidență progresul pe care îl realizează copilul în învățare, având 

în vedere că achizițonarea nu de cunoștințe nu reprezintă un scop în sine în această etapă de vârstă. 

 Ca modalitate de evaluare în grădinița online putem vorbi de întâlniri individuale cu cei mici sau 

chiar în grupuri mici. Una dintre motodele folosite este conversația cu scop evaluativ. Conversația poate fi 

structurată, sub forma unui set stabilit de întrebări, sau poate să decurgă liber și astfel copilul va îndrepta 

discuția spre un subiect care îl interesează și il preocupă. În funcție de interesele copilului educatorul va 

pregati pentru urmatoarea întâlnire un set de întrebări, care să îl ajute să consemneze în fișa de observații 

sau de progres, fiind atent la tema aleasă anterior de copil, fără ca acesta să își dea seama.Astfel totul 

decurge liber, fără presiune pe copil.  

 O altă motodă de evaluare în cadrul activităților online care ar putea fi folosită în învățământul 

preșcolar este jocurile interactiv. Educatorul poate realiza cu ajutorul diferitelor platforme care îi stau la 

dispoziție diferite jocuri, în concordanță cu tema săptămânală, prin care să verifice cunoștințele dobândite 

în săptămâna în curs. Educatorul va urmări să realizeze jocul în așa fel încât copilul să poată să se descurce 

singur.  

 Este important ca timpul petrecut în fața ercanului de către copil să fie unul de calitate. De aceea 

educatorul va cauta să pună mereu activități și jocuri care se care pot fi realizate acasă, să nu solicite prea 

mult adultul din viața copilului. Va cauta ca toate activitățile propuse să aducă copilului, dar și părintelui 

plăcere și interes, să fie totul o activitate continuă de joc. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG HOSU CRISTINA EUNICIA 
DISCIPLINA: TERAPII CORECTIV- COMPENSATORII- ORIENTARE ȘI 

MOBILITATE (O&M) 
LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE, CLUJ-NAPOCA  

 
Evaluarea în contextul dizabilității vizuale presupune clarificarea unor termeni de specialitate și de 

clasificare în funcție de gradul deficienței și de valoarea acuității vizuale. De asemenea, specialiștii care 
realizează evaluarea funcțională a copiilor cu dizabilități vizuale, indiferent dacă aceștia sunt slab văzători 
sau nevăzători, au nevoie de informații de bază legate de morfologia și funcția sistemului vizual. Utilizarea 
corectă a acestor noțiuni conduce la înțelegerea nivelului de dezvoltare funcțională a copilului, la selectarea 
corectă a tipurilor de servicii, alegerea instrumentelor de evaluare, interpretarea corectă a rezultatelor 
obținute în urma evaluării și la aplicarea corectă a planurilor de intervenție individualizate (după R.Cziker 
& A. Hathazi). 

Evaluarea este o parte integrantă a ciclului de învățare, construiește o imagine a progresului elevilor 
cu dizabilități vizuale de-a lungul timpului și informează despre următoarea etapă a învățării; de aceea ar 
trebui să fie potrivită cu vârsta și nivelul curriculumului. Luând în considerare profilul și progresul fiecărui 
elev cu dizabilitate vizuală, evaluarea oferă experiențe și feed-back semnificativ atât profesorilor cât și 
elevilor, părinților / tutorilor. 

Evaluarea abilităților eleviilor cu dizabilități vizuale trebuie să fie planificată și realizată în cadrul 
unei abordări transdisciplinare, incluzând informațiile primite de la toți membrii echipei de specialiști. 
Specialiștii în dizabilități vizuale trebuie să participe la procesul de evaluare și aceasta trebuie făcuă 
utilizând o varietate de tipuri de instrumente, atât formale cât și informale, pentru a evalua nivelul de 
dezvoltare, reușitele educaționale și accesul la curriculum general.(IDEA, 2004; Olmstead, 2005; 
Pugh&Erin, 1999 citat de BruceLuckner, Ferrell, 2018).  

Din punct de vedere sistemic, trebuie luate în considerare următoarele aspecte la evaluarea elevilor 
cu dizabilități vizuale:  

• Metodele de evaluare se axează pe elev și prezintă: scopul / utilizarea evaluării; rolurile și 
responsabilitățile celor implicați; legături între evaluare și rezultate; planificare pentru predare și învățare; 
și oportunități de evaluare egale și de autoevaluare.  

• Profesorii folosesc abordări de evaluare formative și sumative flexibile, potrivite cu abilitățile 
elevilor și sunt adecvate vârstei și curriculumului. 

 • Profesorii sunt avizați să administreze și să interpreteze o serie de materiale de evaluare în funcție 
de profilurile personale și capacitatea de funcționare a vederii.  

• Școala adoptă un model continuu de sprijin în identificarea nevoilor educaționale speciale și în 
satisfacerea acestor nevoi.  

• Obiectivele învățării sunt revizuite în conformitate cu rezultatele evaluării pentru a se asigura 
atingerea potențialului maxim al fiecărui elev. 

 • Elevii cu dizabilități vizuale și părinții / tutorii sunt implicați în identificarea, elaborarea și evaluarea 
obiectivelor de învățare. Elevii primesc feedback, iar raportarea către părinți / tutori este 
regulată/permanentă. 

Realizarea evaluării online a deprinderilor și a abilităților de orientare și mobilitate este un proces 
care se realizează doar împreună cu părinții/ tutorii elevilor, pentru a ”strânge” cât mai multe informații 
precise despre nivelul de independență la care a ajuns elevul și capacitatea de a transfera 
abilitățile/deprinderile achiziționate în diverse activități din viața de zi cu zi. 
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METODA PORTOFOLIULUI ÎN EVALUAREA ONLINE LA GRĂDINIȚĂ 

 
PROF.: HUDIȚĂ NICOLETA ROXANA,  

GRĂDINIȚA NR. 10, PLOIEȘTI 
 
Contextul social actual impune din ce în ce mai multă interacțiune în mediul virtual, atât între părinți 

și profesori cât și între profesori și elevi. Din păcate, mare parte din desfășurarea activității la grădiniță este 
condiționată de prezența părinților, ceea ce înseamnă că, dacă părintele este disponibil și dispus să ofere 
asistență copilului în realizarea temelor, acesta lucrează, iar dacă părintele este ocupat sau nu dorește ca cel 
mic să petreacă timp în fața ecranului, copilul nu va participa la activitățile propuse, în cazul activităților 
sincron sau realizate prin video call. 

O variantă de teleșcoală potrivită pentru copilul preșcolar, care să nu- l solicite în mediul virtual este 
transmiterea temelor și materialelor către părinți, realizarea acestora de către preșcolari, sub îndrumarea 
părinților și transmiterea, de către părinți, a produselor/ temelor realizate către professor sau postarea pe o 
platformă dinainte stabilită pentru toți preșcolarii din grup. Astfel, transmiterea informațiilor și a feedback-
ului se vor face online dar activitatea propriu- zisă se va realiza traditional doar că, părintele se va ocupa de 
coordonarea activității și nu profesorul. 

Păstrarea și postarea pe platformă a materialelor relizate de către preșcolari, sub îndrumarea părinților, 
la sugestia cadrului didactic, poate fi comparată cu metoda portofoliului, metodă de evaluare folosită și în 
scoala tradițională, diferența constând în faptul că portofoliul propriu- zis nu există, în format fizic, în clasă, 
ci în formate specifice mediului virtual (jpg., doc., pdf.) încărcate pe platformele respective.  

În ceea ce privește evaluarea acestor portofolii, profesorul poate vizualiza, oricînd, materialele 
postate, iar în perioadele atribuite activităților de evaluare, poate realiza grafice și bifa gradul în care au fost 
atinse anumite comportamente/ obiective de către preșcolarii evaluați. 

Un aspect important ce trebuie avut în vedere, în cadrul utilizării portofoliului ca și metodă de 
evaluare online este reprezentat de capacitatea cadrului didactic de a separa mental munca copilului de cea 
a părintelui. Astfel, există posibilitatea ca un copil sa lucreze foarte bine dar parintele să nu înregistreze/ 
scaneze complet sau correct produsele realizate sau, din contra, copilul să lucreze mai putin iar părintele sa 
selecteze doar produsele realizate cel mai bine de către copil (corectitudinea părintelui este un factor 
important în evaluare). Sigur că trebuie să se țină cont și de mijloacele tehnice folosite de părinte, astfel 
încât un copil să nu fie “depunctat” din cauza neclarității imaginii sau a defectelor aparatelor folosite. 

Pentru ca evaluarea să fie realizată cât mai correct trebuie să fie luate în considerare doar fișele pentru 
care exista feedback din partea tuturor preșcolarilor (sau a majorității). 

Evaluarea online nu este o modalitate ideală de a lua în considerare copilul, consider că poate fi doar 
o soluție temporară și nu poate fi completă fără evaluarea tradițională, cea în cadrul căreia profesorul poate 
observa comportamentul copilului în diverse situații date sau spontane. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Curriculum pentru învățământul preșcolar 2019 
*Scrisoare metodică pentru anul școlar 2020- 2021 
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. HULPE LILIANA-LAURA 

LICEUL TEORETIC ”SAMUIL MICU” SĂRMAȘU 
 
Rețelele electronice transformă modul de învățare, predare și evaluare la care trebuie să apelăm 

datorită noilor provocări la care, noi ca profesori, trebuie să le facem față. Trebuie să ținem cont și să ne 
familiarizăm cu noile cerințe ale învățământului online: să ne adaptăm la timpul acordat relaționării, la 
multiplele metode de comunicare și adaptarea la tipul de platformă folosită – toate sunt o provocare. 

Predarea online pune accent pe principiile învățării centrate pe elev și încurajează participanții să-și 
creeze propriul mod de învățare. Dacă reușim să ne atingem obiectivele, așa cum reușeam prin metodele 
învățământului la clasă în interiorul celor patru pereți, este o provocare ce o putem afla în urma evaluării. 
Acum, aceasta se face prin intermediul proiectelor sau a testelor online cu termen limită de predare sau 
realizare. 

Metodele tradiționale de evaluare care se făceau în interiorul celor patru pereți ai sălii de clasă nu mai 
pot fi considerate echivalentul transferului online de cunoștințe. De aceea, evaluatorii trebuie să înțeleagă 
și să distingă trăsăturile distincte și să adopte principii adecvate pentru evaluare. 

Sub aspect teoretic, evaluarea poate fi definită ca o modalitate de a colecta, analiza și puncta în mod 
corect eficacitatea, valoarea și transferul de informații și cunoștințe al unui proces sau al unui program. În 
evaluare nu ar trebui, după părerea mea, să se recurgă doar la o evaluare cu limită de timp sau la măsurarea 
cunoștințelor și competențelor raportate la metoda întrebare-răspuns sau chiar la o singură metodă 
(indiferent care ar fi aceasta). Evaluarea trebuie să se realizeze prin diferite tehnici de analiză în urma 
participării active, de apelare la background-ul activității participative. Aici trebuie să ținem cont de 
următoarele aspecte: 

a) Care sunt participanții și care sunt obligațiile lor de răspuns în legătură cu sarcinile trasate online? 
b) A fost lecția (realizată pe calculator) destul de interesantă pentru ca participanții să fie activ 

implicați? 
c) Cum putem noi descrie modelele interacțiunii online și care este dinamica de grup? 
Personal, ca metodă de evaluare ce o consider folositoare și adecvată este cea care implică cele patru 

dimensiuni ale unei analize: 
a) Structura participanților; 
b) Strânsa legătură dintre mesaje; 
c) Acțiunea de răspuns la mesaje; 
d) Fluxul de mesaje. 
Toate acestea mă fac să privesc la un nivel mai amplu activitatea de grup, respectiv participarea activă. 
Ca profesori, trebuie să fim pregătiți pentru a anticipa și evalua rezultatele învățării din cel puțin două 

perspective: 
1. Ce au învățat participanții în urma subiectului ce a fost discutat și aprofundat 
2. Cum au fost influențați în urma participării online și cum au reușit să folosească eficient 

tehnologia. 
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 
 PROF. INV. PRIMAR GABRIELA HULUGA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA, VIȘEU DE JOS. MM 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, 
se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. 

 Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de 
strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. 

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de 
învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la 
nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, 
la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, 
de timp şi umane cât mai reduse. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare: 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 

pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 
Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost 
experimentate în toate etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea 
informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990) 
Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 

învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
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ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile 

care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente şi la examene. 
Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, 

deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. 
Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 

beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 
Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 

de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

După Nisbet şi Sbucksmith (1986), citaţi de A. K. Jalaluddin (1990), „procesul de rezolvare a 
problemelor poate fi redus la următoarele operaţii: examinarea problemei model, prelucrarea modelului în 
vederea efectuării necesare şi exprimării problemei în funcţie de aceste condiţii”. 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR HUMĂ GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU 
 
Încep cu un citat dintr-un articol din referințele de mai jos: În cadrul instruirii asistate de calculator 

se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea și scrierea mai multor versiune de soft 
educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului 
respectiv. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces.  

Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării. În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, 
utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată 
pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima 
oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze 
exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala 
utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. 
Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau 
exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care 
poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
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 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Provocarea care 
rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor 
dorite. 
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METODE DE EVALUARE ÎN GOOGLE CLASSROOM 

 
PROFESOR VIOLETA IACENTIUC,  

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 
 

După ce ani buni am privit instruirea asistată de calculator ca pe o 
metodă complementară a educației în cadrul disciplinei fizică, folosind 
sistemul AeL, softuri educaționale, simulări de fenomene fizice greu de 
realizat într-un laborator școlar, iată că am ajuns în vremurile când aceasta 
este pe primul loc, fiecare școală având propria platformă de învățare 
online. Voi aborda metodele și tehnicile de evaluare care se pot aplica în 
Google Classroom, aceasta fiind cea mai utilizată aplicație, intuitivă și 
conectată cu alte aplicații utile ca documente Google, formulare Google, 
Jamboard. 

Pentru a realiza evaluarea în Google Classroom, din pagina 
“Activitate la curs”, se va selecta una din opțiunile: temă, temă cu 
chestionar sau întrebare. În funcție de itemii pe care dorim să îi includem 
în evaluare, vom face alegerea unei opțiuni: 

 pentru itemi obiectivi cu alegere multiplă, de tip pereche sau cu alegere duală și pentru itemii 
semiobiectivi cu răspuns scurt, cea mai potrivită alegere este „Tema cu chestionar”; 

 pentru itemii de tip întrebări structurate se poate utiliza opțiunea “Întrebare”;  
 pentru itemii cu răspuns deschis, de tip rezolvare de probleme sau eseu structurat, se poate folosi 

opțiunea “Temă”. 
 
Dacă alegem ”Tema cu chestionar”, se deschide automat un formular gol Blank Quizz. Se introduc 

în formular întrebările și răspunsurile, nu uităm să dăm cheia de răspuns și punctajul pentru fiecare 
întrebare.  

 
 
Ca avantaje din punct de vedere al profesorului avem pentru acest tip de evaluare: corectarea automată 

și faptul că pot vizualizate statisticile pentru fiecare întrebare a testului, media clasei, cele mai frecvente 
greșeli, etc. De asemenea se poate descărca un fișier Excel cu numele și rezultatele tuturor celor care au 
completat testul. Iar ca dezavantaj aș alege faptul că se poate trișa destul de ușor: un elev bun poate trimite 
(print screen sau via email) variantele corecte de răspuns la toată clasa! Eu recomand din propria experiență 
ca aceste teste să fie făcute vizibile pentru o scurtă perioadă de timp, maxim o oră, dacă dorim ca rezultatele 
să reflecte cunoștințele elevului.  
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Postarea de tip ”Temă” este cea mai 
complexă și oferă posibilitatea să atașăm 
materiale de diverse tipuri, să programăm 
tema, să setăm o dată de predare, să verificăm 
tema după ce o primim.  

În exemplul din imagine am dat ca temă 
realizarea unui referat pentru portofoliu, 
despre viața și opera marelui savant Isaac 
Newton. Elevul poate încărca referatul și să 

marcheze ca terminată tema, iar profesorul o va 
putea analiza și nota. Este un control automat al 
muncii elevilor, profesorul având posibilitatea de 
a verifica imediat care sunt cei care nu au predat 
tema. 

Postarea de tip “Întrebare” este și ea utilă, 
mai ales în momentul în care dorim să fixăm 
anumite noțiuni, principii. Ca exemplu am cerut 
elevilor să enunțe principiile mecanicii 
newtoniene și să dea câte un exemplu din viața de 

zi cu zi pentru fiecare dintre ele. Avem același control asupra elevilor, știm în orice moment cine a răspuns 
și cine nu. Putem să acordăm punctaje corespunzătoare fiecărui răspuns, toate rezultatele contabilizându-
se automat în pagina “Note” din Google Classroom. 

În concluzie, Google Classroom oferă înstrumente eficiente pentru realizarea evaluării elevilor în 
sistem online. Toate cele trei tipuri de opțiuni “Temă”, “Temă cu chestionar”, “Întrebare” pot fi utilizate cu 
succes în funcție de ceea ce ne-am propus să evaluăm. Notele obținute la chestionare, teme, întrebări apar 
automat în catalogul clasei, pe pagina „Note”, fiind un real sprijin pentru profesor. 
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EVALUAREA ONLINE. O ALTFEL DE ABORDARE A ACTIVITĂȚII 

DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IULIANA IACOB 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA” –PIPIRIG,  

ȘCOALA GIMNAZIALA BOBOIEȘTI 
 
Educația- (fr. éducation, lat. educatio), se referă la un ansamblu de măsuri aplicate în vederea formării 

şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor, tineretului sau ale oamenilor, ale 
societăţii etc. 

Este deja bine știut că noua eră, cea a tehnologizării este în plină ascensiune așa încât și în sfera 
educației inevitabil au avut, au și vor avea loc restructurări, accentul nu mai cade acum pe modelul 
tradiționalist de predare caracterizat de magistrocentrism ci se face trecerea acum spre punerea copilului în 
centrul procesului educativ, sunt introduse și utilizate noi metode de predare-învățare-evaluare, metode 
active, participative care pun în centru elevul activ, creativ, inovativ. 

În lucrările de specialitate a fost evidențiat faptul că, unii teoreticieni consideră instruirea asistată de 
calculator ca fiind o metodă didactică de raţionalizare a predării şi învăţării (raţionalizare -ce presupune o 
bună organizarea învăţării sub forma unor algoritmi sau forma unei structuri riguroase a conţinutului şi a 
operaţiilor de învăţare, o buna stabilire a conţinuturilor şi a activităţilor), timp în care alți teoreticieni privesc 
instruirea asistată de calculator ca fiind un domeniu distinct în cadrul ştiinţelor pedagogice, deoarece îşi 
propune o abordare inovatoare a activităţilor de predare şi învăţare, urmărind însuşirea de cunoştinţe, 
formarea de priceperi şi deprinderi prin interacţiunea dintre elev şi calculator, prin aparenta lipsă a 
profesorului. 

Muzeele virtuale pot deveni cu ușurință mijloace prin care învățarea și predarea se transformă, se 
transpun în activități atractive, eficiente pentru elevi. Aceste muzee au valențe benefice, pozitive în predare-
învățare-evaluare și autoevaluare, ajută la transmiterea facilă a informațiilor de către profesori și la 
asimilarea cu ușurință a acestor informații de către elevi. 

 Este deja bine știut că noua eră, cea a tehnologizării este în plină ascensiune așa încât și în sfera 
educației inevitabil au avut, au și vor avea loc restructurări, accentul nu mai cade acum pe modelul 
tradiționalist de predare caracterizat de magistrocentrism ci se face trecerea acum spre punerea copilului în 
centrul procesului educativ, sunt introduse și utilizate noi metode de predare-învățare-evaluare, metode 
active, participative care pun în centru elevul activ, creativ, inovativ. 

 Personal sunt de părere că instruirea asistată de calculator se alătură, mai ales cu noile valențe 
educative pe care le aduce în sfera educaţiei, celorlalte metode interactive care iau locul vechilor metode 
de tip expozitiv. 

 În tabloul general al științelor educației privit din perspectiva secolului al XX-lea, instruirea asistată 
de calculator formează o simbioză cu științele educației, așadar aceasta nu este un domeniu al științelor 
educației ci conlucrează avantajos, pentru ambele dimensiuni și interacționează în vederea atingerii 
scopurilor generale, a finalităților educației. 

 Totodată instruirea asistată de calculator are toate caracteristicile unei metode didactice, poate fi 
utilizată în diverse secvențe ale unei lecții alături de alte metode sau poate fi utilizată chiar ca metodă 
principală, unică care guvernează întreg procesul instructiv-educativ. 

 Ca metodă nouă ce își face din ce în ce mai mult apariția în lecțiile de la clasă, instruirea asistată de 
calculator nu asuprește rolul profesorului la clasă ci din contră, îi oferă acestuia, îi îmbogățește arsenalul 
metodologic conferindu-i noi posibilități de predare, diversificându-și strategia didactică. Elevilor le oferă 
șansa de a avea acces la o gamă lărgită de informații diverse prin care aceștia devin autonomi, își formează 
noi aptitudini și capacități având posibiliatatea de autoinstruire, socializare, de a creea original și 
independent. 

 Prin interacțiunea elev-calculator devine posibilă stimularea creativității, dispersarea motoniei și 
organizarea învățării într-un mediu atractiv, într-un mod activ și nu pasiv, într-o modalitate interactivă. 
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 În concluzie instruirea asistată de calculator are toate caracteristicile unei metode, o metodă de viitor 
atractivă și inovativă potrivită evoluției timpurilor și mentalităților ce își găsesc locul aici și acum și totodată 
în viitor. 

Toate acestea dau o nouă notă lecțiilor, iar valoarea acestora nu stă doar în înfrumusețarea unor lecții 
dar și în aducerea a ceva nou care să atragă elevii în învățare, în deschiderea unor noi orizonturi, 
transcederea vechiului, schimbarea mentalităților conservative și înlocuirea acestora cu unele creative, 
inovative, autonome. 

Exemplu de activitate de evaluare: În cadrul orelor de limba română desfășurate la clasa a IV-a, 
învățătoarea poate introduce în activitatea ce o desfășoară la clasă, un tur virtual la Casa Memorială Ion 
Creangă din Humulești, astfel putând pune în lumină elementele componente ale muzeului, elemente ce fac 
trimitere spre viața și opera lui Ion Creangă (Casa Memorială "Ion Creangă" – HUMULEŞTI- 
http://www.turvirtualiasi.ro) 
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ENGLISH EVALUATION METHODS IN ONLINE TEACHING 

 
PROF IACOB CLAUDIA RAMONA 

LICEUL GEORGE ȚĂRNEA, BĂBENI 
 
What Is Assessment? 
Assessment is simply the process of gathering information on what students know based on their 

educational experience. Assessment results are typically used to identify areas for improvement and ensure 
that course content meets learning needs. There are two basic types of assessments: 

-Formative assessments occur within a online course or lesson and are used to determine how well a 
student is learning the material. They’re best when they are ongoing, consistent, and provide critical 
feedback to learners. 

-Summative assessments are sometimes referred to as a final exam and measure what the student has 
learned after completing a course. They can validate how well your content supports the course’s overall 
learning goals. Obviously, assessments are about more than just grades. When meaningful and well-
constructed, they help students gear up for success by challenging them to reflect, interact, and apply their 
knowledge to answer questions, solve problems, and communicate information. There are a number of 
practices you can use to evaluate students mindfully. The best method will vary based on learning needs 
and objectives. For example, an online quiz will be your perfect match if your goal is to measure knowledge 
gains quickly. But if you want to test your students’ interview skills, you’re better off using a dialog 
simulation. Let’s see how we can use nine of the most common assessment methods to support student 
learning. 

1. Online Quizzes 
Quizzes are a traditional assessment tool. Plus, when paired with technology, they are an excellent 

way to engage student learning. Quiz questions can take a number of forms, such as multiple-choice, fill-
in-the-blanks, and hotspots. One benefit of quizzes is that they are short and easy to assess. Another is that 
question order and options can be randomized, so each student’s quiz is unique. 

Online quizzes are ideal for measuring learning results across a wide audience. Since each student 
takes the same test, you can compare and contrast results across different classes, schools, or communities. 
A non-graded online quiz can be given prior to the start of a lesson to gain a baseline measurement of a 
student’s existing knowledge. You can also embed a knowledge check test into a module to reinforce 
concepts taught in the lesson, or make a final graded test at the end of the course to evaluate students’ 
overall performance. 

How can I create an online quiz? 
Online quizzes can be easily created using an eLearning authoring toolkit such as iSpring Suite. 

iSpring Suite includes a quiz maker tool that offers 14 question types. You simply need to choose the 
appropriate templates to put together a quiz for your students quickly and easily. You can enhance your test 
by providing detailed answer feedback, adding info slides, and creating individual learning paths, 
depending on how well each employee is performing on the quiz. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAPHY: 
• C. L. (2003). Considerations for developing evaluations of onlinecourses. Journal of 

Asynchronous Learning Networks, 7(1). Available: http://www.sloan-
.org/publications/jaln/v7n1/pdf/v7n1_achtemeier.pdf 

• American Evaluation Association. (1995). Guiding principles for evaluators. New Directions for 
Evaluation, 66, 19-26. 

• Bonk, C. J. (2003 Fall). Lectures given in the course P600/R685 Online Learning Pedagogy and 
Evaluation.School of Education, Indiana University: Bloomington 
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TESTE INTERACTIVE CU AJUTORUL APLICAȚIEI KAHOOT 

  
PROF. IACOB SORINA DANIELA 

COLEGIULTEHNIC VICTOR UNGUREANU, CÂMPIA TURZII 
 
Propun un test de evaluare realizat cu aplicația online, Kahoot!  
Testul se poate aplica elevilor din clasa a XI-a liceu tehnologic, domeniul de pregătire profesională 

mecanică. Este conceput pentru modulul CDL- Documentaţia tehnică- limbajul universal tehnic.  
Dacă ai cont pe platforma https://kahoot.com/, ca profesor caută (Discover) testul propus de mine.  

 
 
 
 
 
 Elevii nu au nevoie de cont pentru a 

rezolva testul. Este suficient să acceseze 
aplicația kahoot.it și să se conecteze la clasa 
profesorului (room), pe baza codului transmis de 
acesta, adică PIN-ul jocului. 
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 Câteva dintre avantajele aplicării testului on line 
• mobilizează şi dinamizează clasa, prezentând chestionarul alcătuit ca pe un joc, în care rapiditatea 

răspunsului determină acumularea unui punctaj 
superior şi, implicit, posibilitatea de a se situa pe 
un loc fruntaş - chiar dacă elevul are acelaşi număr 
de răspunsuri corecte ca şi un alt elev participant la 
test.  

 
• selectând butonul Get Results, în aplicaţie 

apare o fereastră din care profesorul poate alege 
butonul Save Results. Profesorul şi elevii pot 
vizualiza rezultatele „jocului” într-un fişier Excel în care pot fi consultate deosebite aspecte legate de 
rezultat, în general sau pentru fiecare item în parte.  

Acest tip de evaluare 
oferă elevului şi profesorului o 
reprezentare a potenţialului de 
învăţare, dar şi a eventualelor 
lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătăţire. 
Consider ca aplicaţia e 
deosebit de utilă atât în 
evaluarea elevilor, cât şi în 
iniţierea unor măsuri de 
remediere, pornind de la feed-
back-ul oferit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE BIBLIOGRAFICE 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON LINE 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, IANA IONELA 
LICEUL TEORETIC BĂNEASA, JUD. CONSTANTA  

 
Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student. De cele mai multe ori, 

predarea se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului/studentului de a reține, 
înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea foarte des întâlnită 
în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori sunt finalizate cu o evaluare pe bază de 
note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de 
profesori preocupați de activitatea lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul care trebuie 
consultat „offline” de către elev/student crește. 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 
elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un factor social-cultural foarte complex, care cade 
atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii.  

Evaluarea-trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă 
și corectă. 

Dar de ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 Evaluarea online se poate realiza prin:  
- exerciţii cu răspunsuri scurte; 
- întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri; 
- teme scrise; 
- participarea la discuţii online; 
- eseuri; 
- portofolii, etc. 
Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziţie o gamă largă de posibilităţi de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuşi să explorăm. 
Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnologiei prin intermediul reţelelor de socializare în 

sarcini şi evaluare au alegeri aproape nelimitate: Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, 
Wordwall, Prezi etc. 

Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 
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Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, conceperea 

și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută 
instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece 
comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă 
tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere.  

 
Instrumente de evaluare 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea 
de teze scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 

acestora și evaluarea ulterioară de către profesor.  
Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 

instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale.  
 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  
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 STRATEGIE GENERALĂ DE ÎNVĂŢARE ON-LINE ÎN COOPERARE 

  
 GRĂDINIȚA NR 1 CU P.P. ORȘOVA 

 PROF. IANCULOVICI SAVDIA 
 
 Învăţarea prin cooperare este o paradigmă de instruire în care echipe de studenţi lucrează la 

rezolvarea unor sarcini structurate (de exemplu, teme pentru acasă, experimente de laborator, sau proiecte), 
în condiţii care să îndeplinească cinci criterii: interdependenţa pozitivă, responsabilitate individuală, 
interacţiunea faţă-în-faţă, utilizarea adecvată a competenţelor de colaborare şi auto-evaluarea funcţionării 
echipei la anumite intervale de timp. 

 Multe studii au arătat că, atunci când acestea sunt puse în aplicare în mod corect, învăţarea prin 
cooperare îmbunătăţeşte achiziţia şi reţinerea informaţiilor, deprinderile de gândire la nivel înalt, 
deprinderile de comunicare şi încrederea în sine (Johnson et al, 1991). 

 Învăţarea prin cooperare a fost propusă ca răspuns la educaţia tradiţională condusă de curriculum. În 
mediile de învăţare cooperativă, studenţii interacţionează în grup eterogen intenţionat structurat pentru a 
sprijini învăţarea personală şi a altora din acelaşi grup. 

 În educaţia on-line, învăţarea în cooperare se concentrează pe oportunităţile oferite prin incurajarea 
flexibilităţii individuale, cât şi afinităţii la o comunitate de învăţare (Paulsen, 2003). Învăţarea prin 
cooperare încearcă să promoveze atât beneficii oferite de libertatea de învăţare individuală cât şi beneficiile 
învăţării colaborative.  

 Astfel, în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare care pune  
accentul pe libertatea individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online. 
 Învăţarea on-line prin cooperare oferă soluţii flexibile de învăţare.  
Obiectivele sale specifice sunt: posibilitatea oferită utilizatorilor virtuali de a selecta componentele 

instrucţionale necesare, personalizarea mediilor lor de învăţare; oferirea de soluţii flexibile pentru adaptarea 
dinamică a conţinutului de instruire în funcţie de nevoile individuale în domeniul educaţiei în timp real. 
Sistemele de Management de Învăţare (Learning Management Systems – LMSs) sunt acum înlocuite de e-
Learning 2.0, ce  

suportă învăţarea prin colaborare prin blogs, wiki-uri şi software social (O’Hear, 2006). 
 Cecetări în domeniul învăţării prin cooperare: rezultatele pozitive obţinute în cecetările asupra 

învăţării prin cooperare au arătat avantajele evidente ale acesteia şi au confirmat faptul că modurile de 
cooperare sunt „cros-curriculare” (Brown&Ciuffetelli, 2009). Învăţarea prin  

cooperare cere ca instruiţii să fie angajaţi în activităţi în grup care necesită învăţarea şi-i adaugă şi 
alte dimensiuni importante.  

 Rezultatele positive includ: câştiguri academice, îmbunătăţirea relaţiilor de competitivitate şi 
creşterea dezvoltării personale şi sociale (Brown&Ciuffetelli, 2009). Brady şi Tsay (2010) raportează că 
studenţii care au participat la activităţi de grup expun comportamente de colaborare, furnizează feedback 
constructiv şi cooperând cu grupul lor au avut o probabilitate mai mare de a primi scoruri mari la testarea 
de la sfârşitul semestrului. Rezultatele studiului realizat de Brady şi Tsay (2010) sprijină ideea că învăţarea 
cooperativă este o pedagogie activă care favorizează realizări academic. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVÃTÃMÂNTUL ONLINE 

EDIŢIA 2020  
 

PROF. IAURUM ALEXANDRA VIOLETA  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR 126 

 
Evaluarea elevilor s-a schimbat în decursul timpului, mai cu seamã în contextul actual, unde la nivel 

mondial, profesori, elevi şi pãrinţi au fost transferaţi din şcoala normală, obişnuită în şcoala online unde 
hârtia şi coala au fost înlocuite cu laptopul. A reprezentat o adevărată provocare pentru noi toţi să ne 
adaptăm noii situaţii, atât din punct de vedere al logisticii (au existat-încă există situaţii în care profesori şi 
elevi nu dispun de dispozitive pentru a se conecta la şcoala online) cât şi al modalităţii de a se conecta, un 
proces care nu este la îndemâna oricui dacă nu are oarecare competenţe digitale. Însă autorităţile s-au 
mobilizat şi au făcut posibile achiziţionarea de dispositive şi pregătirea dascălilor pentru şcoala online. 

Evaluarea este procesul de a aduna informaţii pe baza a ceea ce elevii cunosc în urma experienţei 
educaţionale. Desigur, evaluarea nu reprezintă doar note. Atunci cand este bine structurată, evaluarea ajută 
elevii să se pregătească pentru o experienţă de succes atrăgându-i pe elevi să reflecteze, să interacţioneze 
şi să aplice cunoştinţele pentru a răspunde la întrebări, a rezolva probleme şi a comunica informaţii. Sunt 
mai multe metode pentru a evalua elevii. Cea mai bună metodă variază în funcţie de nevoile de învăţare şi 
obiective. De exemplu un chestionar online va funcţiona perfect dacă dorim să evaluăm cunoştinţele 
acumulate rapid. Dar dacă dorim să evaluam deprinderea exprimării orale, în cazul limbilor străine de 
exemplu, atunci vom apela la diferite situaţii de dialog. Aşadar iată câteva metode prin care evaluarea online 
este nu doar aplicabilă, ci şi interesantă.  

1. Chestionarele- intrebările chestionarului pot lua diferite forme, de exemplu cu răspunsuri multiple, 
răspunsuri DA/NU sau ADEVĂRAT/FALS sau completarea spaţiilor libere. Chestionarele au avantajul că 
sunt scurte şi usor de accesat. Chestionarele online sunt ideale pentru clase cu efective numeroase. Sunt o 
multitudine de surse pe care le putem accesa pentru a crea astfel de chestionare şi la finalizarea lor, elevii 
primesc şi procentul sau nota itemilor parcurşi. 

2. Google forms- este un instrument de evaluare care poate fi folosit la clasele mai mari. Avem 
posibilitatea de a crea diterite tipuri de itemi. Avantajul este că la terminarea exerciţiilor din formular, elevii 
primesc rezultatul. 

3. Eseuri- întrebările de tip eseu incurajează gândirea critică deoarece elevii au posibilitatea de a 
explora gânduri, sentimente şi opinii. Aceasta metodă este pretabilă pentru clasele mai mari, în principiu 
cele umaniste şi pot fi greu de evaluat cu obiectivitate.  

4. Activităţi drag and drop sunt ideale pentru a arăta abilitatea elevilor de a lega informaţii şi a aplica 
cunotinţele pentru a rezolva o problemă practică. Putem încorpora atat imagini si texte intr-o astfel de 
activitate facând-o antrenantă şi interesantă. Putem folosi acest tip de evaluare când dorim ca elevii să fie 
capabili sa aplice informaţii într-o situaţie de viaţă reală.  

5. Interviurile online- în aceste interviuri scurte, elevii pot demonstra eficienţa la orele de limbi 
străine, muzică sau altele, acolo unde stăpânirea anumitor deprinderi este o cerinţă importantă. Astfel de 
interviuri pot fi folosite la prezentarea anumitor proiecte individuale sau de grup.  

Evaluarea online este o parte importantă a procesului de învăţare şi trebuie întreprinsă cu aceeaşi grijă 
şi rigoare pe care o avem în crearea conţinutului de învăţare. Vestea bună este că nu sunt necesare cunoştinţe 
de geniu pentru a face posibilă evaluarea online. Sunt multe instrumente care ne permit crearea sau chiar 
generarea de teste interesante.  

 

1582



 
EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ON-LINE  

DIN PERSPECTIVA DISCIPLINEI EDUCAȚIE MUZICALA 
 

PROF. ADRIAN IERCOȘAN,  
COLEGIUL NAȚIONAL VASILE LUCACIU, BAIA MARE 

 
În procesul instructiv-educativ, etapa evaluării reprezintă un subiect delicat în perspectiva încărcăturii 

sale morale pe care o are asupra celor implicați, atât profesori, cât și elevi. Se urmărește o cuantizare a 
abilităților și cunoștințelor dobândite de elevi, în decursul unei perioade de timp, cumularea unor informații 
despre progresul elevilor și confruntarea rezultatelor și performanțelor obținute de aceștia în funcție de 
achizițiile și abilitățile dobândite anterior față de obiectivele specifice disciplinei de învățământ. 

Dacă ne referim la o disciplină artistică, care presupune creativitate și sensibilitate, așa cum este 
educația muzicală, evaluarea trebuie să abordeze atât segmentul cognitiv, cât și cel legat de abilitățile 
specifice muzicale. Evaluarea trebuie să aibă funcțiile specifice oricărei forme de apreciere și de 
cuantificare a unui progres, respectiv de diagnoză, de pronosticare, de selecție și de certificare. 

În cazul educației muzicale, tocmai specificul special al acestei discipline necesită o abordare 
deosebită a evaluării dinspre latura cognitivă, înspre latura practică formată din deprinderi și abilități. Chiar 
și latura interpretativă a muzicii, aduce cu sine în evaluare câteva aspecte sensibile, legate de deosebirile 
dintre elevi (unii care sunt mai talentați sau alții care investesc mai mult efort pentru a compensa lipsa 
acestui talent). De aceea, profesorul trebuie să găsească permanent metode de recunoaștere a acestui efort, 
completat prin încurajări și aprecieri verbale, menite să stimuleze perfecționarea elevilor în dezvoltarea lor 
muzicală. 

În contextul educațional actual, învățământul on-line aduce noi provocări celor doi parteneri 
educaționali: profesor și elev. Lipsa interacțiunii directe, imposibilitatea de a relaționa și primi un feed-
back imediat, aduce câteva neajunsuri în procesul educativ și implicit în evaluare. 

Dacă până acum, în evaluarea continuă (permanentă) sincronă puteam verifica pe secvențe mici, 
însușirea unor deprinderi sau cunoștințe la nivel general, într-o întâlnire de tip conferință video (de exemplu, 
Google Meet), feed-back-ul se poate realiza doar individual, pentru a evita problemele cauzate de 
întârzierea sunetului sau de microfonie. Este imposibilă astfel realizarea unor activități ce presupune 
interpretare muzicală (vocală, instrumentală sau vocal-instrumentală) simultană de tip grup vocal, cor, grup 
instrumental sau orchestră. Nu se poate asigura nici suport armonic sau acompaniament, interpretarea 
suferind distorsiuni, întârzieri sau sacadări repetate, neputând oferi o perspectivă concretă a progresului 
muzical și implicit o evaluare corectă, atât continuă cât și sumativă. Este recomandată, prin urmare, audiția 
muzicală în care este stimulată învățarea euristică (prin descoperire inductivă sau deductivă) în care elevii 
vor intui și găsi elemente de limbaj muzical, cu sprijinul profesorului. 

În ceea ce privește partea teoretică, informațională, profesorul are o posibilitate de evaluare mai 
diversă, folosindu-se în prealabil de o paleta mai largă de mijloace didactice, pe care le poate folosi în 
această perspectivă a învățământului on-line. 

Se poate folosi multitudinea de manuale digitale existente ca suport didactic și care pot fi urmărite 
partajând ecranul. Se pot crea materiale adiționale la care se pot atașa fișiere personale, sinteze, prezentări 
PowerPoint, scheme sau rezumate ale lecțiilor pe care elevii le pot asimila mai ușor, rebusuri sau integrame 
muzicale, se pot atașa fișiere audio (mp 3 sau link-uri către conținuturi audio-video pe site-ul YouTube). 
Evaluarea se poate face astfel fie prin referate realizate sub formă de document, realizare și completare de 
teme, teme cu chestionar sau de tip întrebare, de tip quiz, cum ar fi Kahoot!, înregistrare și postare pe 
Google Classroom de fișiere audio sau audio-video, realizarea de prezentări PowerPoint, de muncă în 
echipă prin contribuții informaționale de tip Jamboard sau răspunsuri directe, individuale în cadrul 
întâlnirilor de tip Google Meet, Cisco Webex sau Zoom.  

În acest fel, toate cele trei tipuri de metode și procedee de evaluare muzicală (scrisă, orală și practică) 
pot fi acoperite și în perspectiva învățământului on-line, asigurând atât verificarea cunoștințelor teoretice a 
celor evaluați cât și latura practică, esențială pentru această disciplină artistică.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE DIN 

PERSPECTIVA STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE 
 

PROF. ELENA IERCOȘAN,  
COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, BAIA MARE 

 
Evaluarea este un aspect îndelung cercetat și discutat în întreaga comunitate profesională de 

educatori. Oportunitatea acesteia este incontestabilă. Studenții specialităților pedagogice învață despre 
aceasta încă de pe băncile facultății; profesorii o aplică într-un mod riguros, conștienți fiind că la final de 
semestru „trebuie să încheie cu ceva”; părinții o urmăresc cu înfrigurare constantă, iar elevii o urăsc și 
învață să o fenteze cu o îndârjire habotnică. Motivul pentru care acest lucru perfect normal și extrem de 
necesar în procesul de predare-învățare a ajuns în derizoriu rezidă în atitudinea și înțelegerea noastră, a 
tuturor, a ceea ce presupune pasul evaluativ. Acesta trebuie înțeles ca parte integrantă inerentă acțiunii și 
activității conștiente de învățare, care să modeleze și să organizeze activitatea volitivă a elevului de a 
cunoaște. Recenta declanșare a pandemiei de coronavirus a forțat școlile să se adapteze rapid, contrar rutinei 
în care s-au ancorat de zeci de ani, la un spațiu pe care nu l-au prevăzut niciodată, la un mediu pe care l-au 
considerat un apanaj al filmelor științifico-fantastice, la activități în care încă nu cred. Iar între necesitatea 
și neputința de a se adapta a școlii stă prins elevul, care suferă, pierde și irosește timp prețios pentru 
dezvoltarea lui cognitivă. 

Evaluarea ca formă de învățare este, probabil, una dintre cele mai eficiente forme de sedimentare și 
sintetizare a conținuturilor achiziționate. În condițiile învățământului online, aceasta poate lua diverse 
forme, precum și poate fi administrată pe diverse platforme. În cele ce urmează, voi analiza două pe care le 
folosesc, din punctul de vedere al beneficiilor aduse, precum și al dezavantajelor inerente. 

Kahoot! Platforma Kahoot! este o alternativă atractivă și antrenantă de evaluare de orice tip, special 
concepută pentru orientarea spre învățare a elevilor într-un mediu competitiv, cu posibilitatea de 
administrare a acesteia în mod sincron sau asincron. Utilizarea instrumentelor oferite de platformă permite 
testarea clasică, în bloc, frontal, a cunoștințelor prin intermediul itemilor cu alegere multiplă ori a relației 
binare adevărat/fals sau oferirea elevilor a posibilității de a-și autoadministra testul prin intermediul unei 
provocări lansate de profesor.  

Testarea în format clasic oferit de Kahoot! se pliază perfect pentru stadiul de evaluare a informațiilor 
studiate în cadrul orei și este, de regulă, un moment mult-așteptat de elevi, pentru că e distractiv și antrenant, 
fiecare dorind să acumuleze un număr cât mai mare de puncte, ca să se poată vedea pe podiumul 
câștigătorilor. Cu toate acestea, nu este o opțiune viabilă în forma de învățământ hibrid sau online, unde 
elevii care participă la ore online ar trebui să beneficieze de prezența a două dispozitive – unul, de regulă 
computerul, pe care să poată vizualiza întrebările și altul, de regulă telefonul inteligent, pe care să poată 
selecta răspunsul. Chiar și așa, consider că valoarea didactică a acestui tip de joc ca formă de evaluare 
obiectivă este mică, dat fiind faptul că de multe ori elevii sunt cuprinși de entuziasm și de dorința de a 
câștiga concursul, încât uită să analizeze cu atenție variantele de răspuns pentru a-l oferi pe cel corect. 

Pe de altă parte, forma de testare prin lansarea unei provocări este asincronă, poate avea loc de-a 
lungul unei perioade stabilite de profesor și permite elevului să parcurgă inițial testul o dată, într-un moment 
pe care îl alege el, după care acesta poate relua întrebările pentru care a oferit răspunsuri eronate. În 
următoarele 2 zile, elevul primește notificări din partea programului, prin care este invitat să mai parcurgă 
testul, cu același set de întrebări, prin care se verifică faptul că a înțeles și reținut în mod corect informațiile 
testate. Dezavantajul evident al acestui din urmă aspect rezidă în faptul că reluarea de câteva ori a 
întrebărilor la care inițial s-a furnizat un răspuns eronat nu garantează neapărat înțelegerea greșelii și 
conștientizarea răspunsului corect, ci poate mai degrabă favoriza o memorare mecanică a răspunsului 
corect, oferit de program – un efect nedorit în procesul de învățare țintit. 

Google Forms. Formularele Google oferite de suita GSuite se află, probabil, în preferințele multor 
profesori pentru diversitatea de itemi ce pot fi testați prin intermediul acestora, prin urmare, fiind potrivite 
pentru orice tip de evaluare – inițială, formativă sau sumativă – atât în format sincron, cât și asincron.  

În calitate de profesor de limbi străine, folosesc deseori această platformă, în special din perspectiva 
versatilității tipului de itemi utilizați. Formularul Google este ușor accesibil din Google Classroom, dat 
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fiind faptul că este parte integrantă a accesoriilor Google, iar importarea notelor/punctajelor în Classroom 
și distribuirea acestora către elevi îl face cu atât mai atractiv. În cazul itemilor obiectivi, în special de 
selectare a variantelor oferite, acesta reprezintă opțiunea optimă de evaluare, pentru că oferă rezultat 
instantaneu și, prin urmare, permite profesorului să desfășoare o analiză imediată a testului împreună cu 
elevii, în cadrul căreia să poată oferi explicații la eventualele probleme întâmpinate de elevi. 

Pentru verificarea cunoștințelor la limbă străină, versatilitatea formularului Google permite evaluarea 
diferitelor tipuri de itemi pentru trei abilități – de citit, ascultat și scris, dar și de testare a aspectelor ce țin 
de achiziții ale structurilor gramaticale și de vocabular, oferind posibilitatea de furnizare a unui feedback 
punctual, pentru fiecare item în parte, la nevoie, care să aducă explicații individuale și personalizate privind 
eventualele greșeli comise.  

Lucrurile par și sunt foarte simple în cazul testelor de tip grilă (cu alegere multiplă) sau de potrivire, 
dar se complică în cazul itemilor semi-obiectivi sau al celor obiectivi ce presupun introducerea unui text 
scurt (exerciții de formare de cuvinte, reformulare de propoziții, furnizare a cuvântului lipsă). Pentru acestea 
din urmă este necesară introducerea înainte de toate a [tuturor] variantelor de răspuns, care să acopere toate 
posibilitățile de formulare a răspunsului de către elevi (litere mari/mici, cu/fără majusculă la început de 
cuvânt). Pe de altă parte, este de dorit ca elevii să fie și ei, la rândul lor, responsabilizați în ceea ce privește 
prezentarea mesajului, adică: să fie atenți la ortografiere, să adere la un anumit mod de scriere dinainte 
stabilit de profesor (cu litere mici/mari), să respecte normele de redactare a textului în ceea ce privește 
spațierea între cuvinte, utilizarea spațiilor împreună cu semnele de punctuație etc. Toate aceste detalii sunt 
importante în economia de timp alocată unei ulterioare verificări a punctajului de către profesor, ce poate 
fi extrem de anevoioasă în cazul unor clase cu efective numeroase de elevi, deoarece programul de 
verificare nu recunoaște ca variante corecte nimic altceva decât exact forma răspunsului furnizat de către 
profesor. Prin urmare, în special în cazul itemilor semi-obiectivi, care permit rezolvări multiple ale 
subiectelor propuse, de exemplu, de reformulare a unei propoziții, este imperativ ca profesorul să verifice 
punctual eventualele posibilități diferite și corecte de soluționare a problemei. 

În concluzie, indiferent de uneltele electronice pe care alegem să le utilizăm în evaluarea online, este 
important să fim conștienți că nu există un panaceu universal pentru administrarea ireproșabilă a unui test. 
Fiecare instrument pentru care vom opta prezintă un număr de avantaje, dar și dezavantaje. În alegerea 
noastră este crucial să ținem cont de toate acestea și să concepem metoda de evaluare în așa fel încât să 
faciliteze procesul pentru profesori, dar să fie abordabil și relevant pentru elev. În fond, nu învățăm pentru 
test, ci pentru a ști. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALA “ADAM NICOLAE” ARAD, 

 PROF. IGNAT ADRIANA LAURA 
 
 Învățământul online a devenit realitatea zilelor noastre. Țări din lumea întreagă își desfășoară 

activitatea în sistem online. România este una dintre țările care au trecut la învățământul online. Astfel că, 
toate cadrele didactice au trebuit să aplice altfel de metode și de tehnici de evaluare.  

 Fiind cadru didactic cu o activitate la catedră de 10 ani am ajuns să pun în practică activități în sistem 
online cu clasele cu care lucrez. Predau limba engleză și limba franceză ciclului gimnazial și unei clase de 
ciclul primar – clasa a patra.  

 Internetul abundă în materiale utile pentru disciplinele pe care le predau. Există multe fișe interactive, 
care dau rezultatul imediat după ce copiii au finalizat exercițiile, oferindu-le astfel feedback direct, fără ca 
profesorul să intervină neapărat. Profesorul poate veni cu explicații acolo unde rezultatul nu a fost foarte 
bun, unde au fost greșeli.  

 Am început să lucrez cu clasele mele pe Google classroom, platformă pe care lucrează toate cadrele 
didactice și elevii școlii unde sunt angajată. Folosesc Google meet pentru a putea comunica cu ei în mod 
direct, audio și video; partajez ecranul și le arăt elevilor lecția, direct din manualele digitale. Pe platformă 
le las lecția și temele pe care trebuie să mi le trimită.  

 Consider că cea mai bună metodă care ar trebui aplicată în mediul online, este metoda comunicativă, 
în care profesorul să dialogheze cât mai mult cu elevii, iar lecțiile să fie interactive.  

 Am efectuat activități de citire și ascultare în limbile engleză și franceză, iar elevii s-au descurcat 
foarte bine. Am încercat să găsesc materiale care să corespundă nivelului și nevoilor elevilor, materiale care 
să le stârnească interesul. Aceștia s-au arătat foarte încântați de materiale, iar rezultatele lor au fost bune.  

 Am dat și un test cu clasa a 7-a, la limba franceză, pe Google forms. Acesta a fost cu mai multe 
variante de răspuns, din care doar una era corectă.  

 Ca resurse educaționale am folosit următoarele: www.liveworksheets.com, 
www.learningenglish.britishcouncil.org, www.islcollective.com, https://agendaweb.org/ 

https://www.englishexercises.org/, www.francaisfacile.com, www.lepointdufle.com, 
www.bonjourdefrance.com, și manualele digitale de la editurile art și booklet.  

 Activitatea online poate fi una reușită sau nu, în funcție de implicarea profesorului și a elevilor, de 
conexiunea la Internet, de a face activități cât mai interesante, care să le placă elevilor.  

 Consider că cea mai bună cale de a obține rezultate cât mai bune de la elevi în sistemul online este 
de a comunica cât mai mult cu aceștia și de a folosi materiale care să corespundă nivelului acestora și 
intereselor și nevoilor lor.  

 Cele mai eficace metode și tehnici pentru învățământul online sunt: metoda comunicativă și metoda 
bazată pe exerciții.  

 Activitățile online ar trebui să fie cât mai interactive și cât mai interesante pentru a-i motiva pe elevi, 
pentru ca rezultatele lor să fie cât mai bune.  

 Profesorii și elevii trebuie să fie implicați în procesul instructiv-educativ desfășurat în sistem online 
pentru ca rezultatele evaluării elevilor să fie unele cât mai bune. Ar trebui să existe o bună colaborare între 
aceste două părți pentru ca învățământul online să fie unul cât mai eficient.  
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EVALUAREA ONLINE- 

PROVOCAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MODERN 
 

PROF. BIANCA - MARIA ILAȘ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI 

 
Experiența didactică actuală ne ajută să înţelegem că online, în învățarea asistată de tehnologie, există 

o multitudine de instrumente eficiente, ușor de aplicat, dar acest lucru trebuie făcut după o selecție adecvată, 
în funcție de colectivul de elevi. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare 
ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
primează, susținută de o tehnologie adaptată cerințelor specifice procesului de predare-învățare-evaluare. 

 
Evaluarea este în responsabilitatea profesorului. Iar pentru ca aceasta să-și îndeplinească misiunea, 

atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la 
următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
• Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

• Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

• Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
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• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie pierdută 
din vedere natura academică a misiunii, bazată pe competențe: ce ne dorim ca elevii să arate că știu/ au 
învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de comunicare 
online în sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

–Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ, atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, deci să întărească şi să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea 
de învăţare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-

9; 
• elearning.ro/testarea-online-cunoștințelor; 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf.
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EVALUARE PRIN JOC ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

 
PROF. ILIE MARIAN NICOLAE  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI 
 
Dictonul „Deşi pare că ne jucăm - învăţăm” ne dovedeşte importanţa deosebită instructiv – educativă 

a jocurilor, precum si marea lor valoare pedagogică, cunoscută şi apreciată din cele mai vechi timpuri ale 
umanităţii. Jocurile ne oferă posibilitatea de:  

- a folosi pe scară largă mişcările de bază; 
- a le putea organiza şi aplica în formele cele mai variate şi potrivite pentru diferite verigi ale 

învăţământului;  
- a încadra copilul într-un colectiv de joc, cu subordonarea intereselor sale personale, celor colective, 

pregătindu-l prin colectiv pentru colectivitate;  
- a transmite copiilor prin intermediul jocurilor nenumărate cunoştinţe, deprinderi şi priceperi 

motrice şi igienice, precum şi diferite calităţi psihice pentru conturarea personalităţii lor;  
- a asigura jocului o înaltă valoare pedagogică şi social-educativă.  
Jocul este un element vital al copilăriei, care acompaniază evoluţia umană. În legătură cu valoarea 

jocului, există, în general, două opinii radicale. Astfel, specialiştii care studiază dezvoltarea copilului, 
pedagogii, care se ocupă de educaţia preşcolarilor şi a şcolarilor mici, unii părinţi consideră joaca... jocurile, 
cel mai bun mod de însuşire a unor concepte, deprinderi, cerinţe care vor fundamenta ulterior pregătirea în 
şcoală şi pentru viaţă. 

Analizat prin prisma biologică, psihologică, socială, jocul este o metodă şi un mijloc de formare, de 
dezvoltare a personalităţii copilului, un exerciţiu de viaţă, de pregătire pentru intrarea în lumea reală. 
Oricine poate să observe cât de „serios” se joacă copii, şi o fac pentru că le place, pentru că se bucură, 
provocaţi la întrecere în joacă, spiritul ludic al copiilor se transformă într-o adevărată activitatea de muncă. 

Vă propun câteva jocuri ce pot fi utilizate în cadrul orelor de Educație fizică și sport sau Joc și mișcare.  
1. „PIATRĂ, FOARFECĂ, HÂRTIE” - Materiale necesare sunt cercurile sau copetele. 

 
Colectivul de elevi va fi împărțit în două echipe egale ca număr de elevi. Se va forma un traseu din 

cercuri ca și cel din imagine. 
Elevii vor efectua sărituri, alergare cu genunchii la piept sau alte forme de deplasare în cercuri. În 

momentul când elevii se întâlnesc vor juca jocul „Piatră, foarfecă hârtie”, elevul care câștigă duelul continuă 
traseul, elevul care a pierdut duelul iese din zona cercurilor și se așează la coada echipei proprii. 
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În momentul când un elev pierde un duel următorul elev din echipa lui începe traseul încercând să îl 
blocheze pe elevul advers ca să nu termine traseul. 

 
Când un elev din echipa albastră ajunge la echipa roșie fără să fie blocat de către cineva din echipa 

roșie atunci echipa albastră primește un punct. 
Cine câștigă când elevii ajung la duel? 
- foarfeca bate hârtia; 
- hârtia bate piatra; 
- piatra bate foarfeca. 
Dacă nu sunt cercuri suficiente ca și număr, acest joc se poate realiza și cu ajutorul copetelor. 
2. Vulpea și iepurele  
Obiective: consolidarea alergării, dezvoltarea calităților motrice: viteză, rezistență și îndemânare.  
Copiii stau în formație de cerc, iar unul dintre ei, care este ales să reprezinte vulpea, stă în mijlocul 

cercului. Vulpea trece pe la toți copiii, spunând versurile (ca la numărătoare):  
”Eu sunt vulpea roșcată 
Iepure păzește-ți blana 
Am fugit eu după tine,  
Dar și tu gonești prea bine. 
Mi-ai scăpat odată-n drum,  
Teafăr n-ai să scapi acum.” 
Copilul la care se termină numărătoarea devine ”iepurele”, el fuge, iar ”vulpea” caută să-l prindă. 

După ce ”vulpea” l-a prins, conducătorul jocului elege o altă ”vulpe” și jocul reîncepe.  
3. Rulează mingea (acomodarea cu mingea) 
Varianta 1 - Mingea în tunel. Colectivul este organizat pe două șiruri, cu interval de 3 m între ele, iar 

jucătorii la 1 m distanţă faţă de celălalt, stând cu piciorele depărtate. La semnal, primul jucători transmite 
mingea printre picioare la jucătorul din spatele lui, care o transmite în continuare până când mingea ajunge 
la ultimul jucător. Acesta aleargă în poziţia de primul jucător și continuă jocul până când redevine ultimul. 
Echipa care termină prima câștigă jocul.  

Varianta 2 - Mingea peste cap - Se execută din aceeași formaţie și poziţie a jucătorilor. 
Mingea se transmite la jucătorul din spate pe deasupra capului, prin oferire și primire cu ţinerea 
mingii prin apucat. Jucătorii nu au voie să privească înapoi în timpul transmiterii mingii. Câștigă șirul care 
a executat mai repede transmiterea mingii folosind toţi jucătorii.  

Varianta 3 - Același lucru se poate face transmiţând mingea pe lângă șold. Se poate folosi o minge 
sau mai multe . 

Pentru copii jocul este cel mai eficient, agreabil şi activ mod de asimilare a informaţiilor, deprinderilor 
şi comportamentelor. Trecând prin diverse tipuri şi niveluri ale jocului, copiii progresează, joaca repetată 
determină însuşirea unor concepte şi acţiuni noi, deoarece copiii se plictisesc repede şi primesc provocările 
inedite, ei practic investighează singuri, ceea ce vor să ştie, ceea ce pot să înveţe. Este bine cunoscută 
insistenţa, perseverenţa copiilor în a învăţa să pedaleze pe bicicletă, în a duce la capăt o construcţie, în a 
desfăşura o activitate de joacă alături de alţi copii. Prin joacă, interacţionând cu materiale naturale, cu 
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obiecte, cu parteneri, repetând unele deprinderi şi răspunzând unor anumite sarcini, copii evoluează, 
dobândind înţelegere şi control asupra mediului înconjurător, se realizează astfel, o „integrare naturală între 
funcţiile sistemului nervos central şi unele domenii de învăţare, se crează un tip de integrare foarte important 
în dezvoltarea personalităţii”, Shore (1997). 

Iată câteva dintre argumentele, care susţin acordarea dreptului la joacă, activitate consacrată copiilor 
cu multiple influenţe în planul formării personalităţii autonome şi creatoare. Reţinând afirmaţia lui 
Claparede, E (1975) „jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci”, societatea trebuie să respecte 
la rang de drept, activitatea cu cele mai eficiente valenţe formative, pentru cei mici, respectiv, joaca... 
jocul... jocurile. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
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LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TIRGOVISTE 

  
Am ales această temă pentru că, noi, profesorii, realizăm în această perioadă dificilă, existentă atât la 

nivel internațional, cât și la nivel național, educația elevilor în sistem hibrid. Orele se desfășoară atât în în 
mediul online, pe platforme educaționale, cât și la școală. Liceul nostru s-a adaptat foarte bine nevoilor 
actuale, ale elevilor, venind în sprijinul acestora, prin crearea posibilității de a lucra pe Platforma 
educațională Google Classroom.  

Importanţa evaluării este incontestabil necesară, în procesul de învăţâmânt, cu precădere în cazul 
învățământului online. De aceea, am considerat că trebuie să acordăm o atenţie deosebită elaborării fiselor 
de lucru, fiselor de evaluare si testelor de evaluare, in această perioadă dificilă, atât pentru elevi, prin stabilirea foarte 
exactă a competenţelor şi a obiectivelor pe care dorim să le evaluăm. Notele pe care le primesc elevii, în urma evaluării 
le oferă acestora satisfacțiile pe care le doresc, iar nouă, cadrelor didactice ne impun măsurile de remediere pe care le 
propunem, pentru creşterea nivelului de pregătire al elevilor. 

Evaluarea didactică este o componenta esenţială a procesului de învăţământ alături de predare şi 
învăţare deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia.[1]  

 Evaluarea, oferă atât elevului şi cât şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lipsuri, ce trebuie completate sau a unor competenţe ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
prin intermediul unor programe de recuperare a materiei. Evaluarea reprezintă un exerciţiu util activităţii 
de învăţare în învăţământul preuniversitar.[2] 

Rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul tuturor cerinţelor din 
testele de evaluare reprezintă premisele, de la care se porneşte pentru predarea materiei de către profesor şi 
pentru progresele ulterioare obţinute de elevi. Elevii primesc materialele, pe care trebuie să le studieze, să 
și le însușească, și apoi primesc fișele de lucru pe platforma classroom. În general se dau termene de cel 
puțin cateva zile pentru rezolvarea acestora și postarea lor pe platformă. Timpul de lucru nu mai este la fel 
de eficient folosit pentru evaluarea in mediul online, elevii pot să rezolve aceste fișe într-un timp mai 
îndelungat. 

Evaluarea de tip online, trebuie să ia în calcul, mai întâi posibilitățile de conectarea la platformele 
educationale ale elevilor și de asememenea trebuie să ia în considerare caracteristicile psihosociologice ale 
fiecărui elev, care participă la procesul instructiv-educativ. Instrumentul de evaluare reprezintă un element 
constitutiv al metodei de evaluare, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. Acesta 
este elementul care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul 
propus. Alegerea celor mai adecvate metode, tehnici şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie 
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.  

Evaluările în învățământul online îndeplinesc funcţii de diagnostic şi de feed-back, atât pentru elev 
cât şi pentru cadru didactic, dar în acelaşi timp îndeplinesc funcţie corectivă şi de autoevaluare în relaţia 
elevului cu sine. Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, o evaluare obiectivă şi operativă 
pe baza unui cuantum de cunoştinţe relevant, cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-
educativ. 

Evaluarea în mediul online oferă feed-back atât elevilor cât şi cadrelor didactice în vederea 
îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ în învăţământul preuniversitar. Deasemenea ajută elevii să-şi 
dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior, pentru a-şi monitoriza permanent învăţarea.  

Evaluarea în mediul online este o metodă de evaluare, prin intermediul căreia cadrul didactic, oferă 
elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor 
competenţe, prin utilizarea unei diversităţi de exerciţii şi probleme, adecvate obiectivelor şi respectiv 
scopului urmărit. Informaţiile obţinute în urma evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-
învăţare. Învățarea în mediul online presupune atât învățarea sincronă cât și asincronă. 

Instrumentul de evaluare în învățământul online reprezintă un element constitutiv al metodei de 
evaluare, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. Acesta este elementul care 
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pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus. Alegerea 
celor mai adecvate metode, tehnici şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în vederea 
realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 

Definiţiile relativ recente ale evaluării şcolare sunt foarte diverse. Din multitudinea de variante, 
desprindem următoarea definiţie: „A evalua înseamnă a emite judecăţi de valoare privind învăţarea de către 
elev, pe baza unor criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii”.[3] 

Principalele calităţi ale testului de evaluare în mediul online sunt: validitatea, fidelitatea, 
reprezentativitatea, obiectivitatea şi aplicabilitatea. Demersul metodic al elaborării testelor de evaluare 
pentru învățământul online trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: stabilirea obiectivelor care trebuie 
să fie evaluate, proiectarea testului, stabilirea baremului, aplicarea testului în varinată on line (cu termene 
clare de rezolvare), evaluarea răspunsurilor, analiza rezultatelor testului, postarea rezultatelor testului pe 
Platforma online și în final propunerea măsurilor de ameliorare şi a planului remedial. 

De asemenea, în afara testului de evaluare se pot realiza fise de lucru, fișe de evaluare, fișe de 
autoevaluare, sau elevii pot fi testați prin diferiți itemi din cadrul lecției care a fost postată online pe 
platforma educațională a școlii 

Evaluarea în învăţământ a constituit şi continuă să fie obiectul unei preocupări atente din partea 
multor pedagogi teoreticieni şi practicieni care vizează nu numai activitatea propriu-zisă ci şi alte 
componente ale practicii pedagogice cu care se află în strânsă legătură. [4] 

În concluzie - evaluarea în învățământul online presupune relizarea fiselor de lucru, fiselor de 
evaluare si a testelor de evaluare pe platformele de învățare online și discutarea acestora cu elevii, după ce 
au postat rezolvările pe Pltforma educațională. Dacă în urma evaluării se constată că elevii au anumite 
carenţe, profesorul trebuie să stabilească măsurile de ameliorare, pentru îmbunătăţirea activităţii de predare-
învăţare-evaluare, având în vedere atât învățarea sincronă cât și asincronă. 
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EVALUARE ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ILIESCU AURORA 

 
 Evaluarea… Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori 

cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.  
 Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. Măsurarea 
reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori 
de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În 
general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, 
în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. Notarea sau decizia de 
ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație 
emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În actul evaluativ decizia este luată 
ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau calificative școlare. Notarea 
reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, 
respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. În mare parte 
în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:  

• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 

ceea ce este destinat să măsoare  
• Conținut: cunoașterea conținutului;  
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme;  
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente;  
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare;  
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive;  
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți;  
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului.  
E-learning-ul pe scurt 
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 

conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. Din punctul meu cuprinzător, dar tardiv. 
Uitați-vă puțin la referințe. Toate sunt din urmă cu aproape 10 ani! Asta înseamnă că aveam suficient timp 
să pregătim astfel de instrumente. Aveam timp să creăm o alternativă în caz de astfel de crize fără precedent. 
Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o 
evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-
determinarea evaluatului de a învăța mai mult. De multe ori spun că: examenul este ultima lecție pe care o 
primește studentul înainte de a absolvi, fără a folosi lecție în sensul peiorativ. Având în vedere că școlile s-
au oprit brusc, am scris un articol rapid cu un set de instrumente necesare pentru lansarea on-line. De luni 
încoace, am performat 16 ore prin Skype cu studenții: cursuri și laboratoare. Tehnice este adevărat. Doamna 
învățătoare a unuia din copiii mei a folosit, de asemenea, cu succes aplicația Skype într-o serie de întâlniri 
cu elevii. A fost interesant pentru toată lumea. Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului 
m-am simțit mult mai obosit decât dacă aș fi fost în sala de curs/seminar. Consumi mai multe resurse ca să 
te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea directă? … În instrumentele din articolul precedent, trebuie 
menționată și platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă 
gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea 
claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 
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După primele 5 zile de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt 
suficient de mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu. Pentru învățare, conținutul 
on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti.  

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: Pentru probele orale putem folosi fără nici o 
problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau 
Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. După opinia mea 
probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, săptămâna 
viitoare vom avea probe de competențe și rezolvare de probleme cu studenții la disciplina ISA, modulul 
Excel. Modele de subiecte clasice pe care le susținem cu studenții de anul I, sunt prezentate (conținut și 
mod de rezolvare) într-un playlist Youtube dedicat. Cum vom implementa aceste probe practice în 
platforma Moodle, va fi documentat într-un articol sau video în curând. Da vom reuși! Din metodele 
moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul on-line. Pentru 
referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și 
evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul poate filma prezentarea 
acestora și o poate posta on-line de asemenea. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă 
largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să 
explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă 
în articol dintre soluțiile mai cunoscute este menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma 
BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar 
că este scumpă. Universitatea Cuza din Iași a renunțat la platforma BlackBoard după o perioadă de peste 
10 ani de utilizare, singura universitate din România care mai deține o astfel de platformă fiind Universitatea 
Spiru Haret. Da… acea Spiru Haret. Scriam la începutul articolului că evaluarea trebuie să fie corectă. În 
on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc 
conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt 
folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. Mai bine de 10 ani „m-am 
luptat” în evaluările on-line cu mentalitățile. Ineficient și insuficient, pentru că mentalitatea noastră 
românească este mult mai puternică decât o inițiativă răzleață. SCORM nu este suficient pentru a asigura 
corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. Contul instituțional unic, care identifică un student 
după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, formații și grupe de cursuri, și de multe ori 
identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de atât, o soluție on-premises poate 
monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un candidat, pentru a asigura faptul că studenții nu s-
au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare. (PS. Recomandarea pe toate canalele 
media: stai izolat! ). Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o 
soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități 
esențiale:  

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii;  
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;  
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante;  
• Programarea testelor la anumite intervale orare;  
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil;  
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;  
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;  
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;  
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• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 
sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților);  

• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces.  

Poate mi-a scăpat ceva din vedere în această enumerare, dar tehnologiile sunt destul de mature la ora 
actuală pentru a asigura toate aceste funcționalități.  

Zilele acestea am analizat comparativ platformele gratuite (Google Forms și Microsoft Teams cu 
Microsoft Forms) pentru a vedea dacă răspund cerințelor anterioare. Din păcate nici una din ele nu se 
califică. Da, permit o gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar nici una nu asigură 
crearea de categorii de întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte a întrebărilor din test. După 
opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale (matricol și 
parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță.  
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USING E-TWINNING PLATFORM IN THE TEACHING PROCESS 

 
 PROF. ILIIN IONELA CARMINA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BISTRIȚA-ROMANIA 
 
Abstract: Generally teachers’ professional development is a constant life-long process of learning, 

training, acquiring or improving competences and an efficient way of getting to certain maturity and 
wisdom in their didactic profession. In this respect, e-twinning facilitates teachers’ access to a virtual 
environment of collaboration, sharing experience, to partnerships with other teachers and professional 
training activities together with other colleagues from the European countries. 

Key words: e-Twinning, educational partnership, education, e-learning 
1. Short overview on the E-Twinning platform  
First launched in 2005 as a fundamental component of the E-learning program within the European 

Commission, the eTwinning platform has become an essential part of the Erasmus+ Program, the European 
Union Program for Education, Training, Youth and Sports. The action appeals to all schools from the pre-
university system, all teachers, schoolmasters and school inspectors; it facilitates access to a virtual 
environment of collaboration, sharing experience, partnerships and professional training activities together 
with other colleagues from the European countries (source: www.etwinning.ro). 

With the help of this platform, the eTwinners have access to a European network and great 
opportunities for further professional development through the involvement in international projects, 
through participation in international in-training or experience sharing seminars. Both sudents and teachers 
have access to an active learning environment, pedagogical instruments which integrate the latest 
technologies in the learning process. 

 The eTwinning Platform offers the following (http://etwinning.ro/despre-etwinning/): 
•  pedagogical instruments integrating the new technologies in the learning process; 
• getting closer and getting to better know other participant countries  
• getting involved in common curricular activities; 
• teachers` taking part in a European network and opportunities for further professional development 

through collaboration in international projects and participation in international in-training seminars and 
experience ex changes;  

• an attractive learning environment both for theachers and students ; 
• official acknowledgement and a greater visibility of the participants` activity both nationally and 

internationally; 
• annual prizes and national European quality certificates for the best projects. 
2. Benefits of participating in the eTwining platform, conforming with 

http://etwinning.ro/despre-etwinning: 
 A program for teachers-eTwinning facilitates teachers`access to a virtual environment of 

collaboration and experience sharing, to partnerships with other teachers and professional training activities 
together with colleagues from the European countries; 

 A program for students- By taking part in the eTwining projects (online twinning among 
schools), students have the opportunity to communicate with other students from the participating countries, 
find out cultural and educational elements typical of the partner countries, learn how to use the latest 
technologies and develop the communicative skills regarding different foreign languages; 

 A program for the community-Online twinning of schools may be accompanied by the 
community twinning as well. Some localities have decided to “etwin” and complete the online 
communication through other projects– visits, cultural activities for adults etc. 
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The advantages of using the latest technologies and ICT in educational process are multiple: first, 

images can be used in teaching, this way improving students retentive memory, second, teachers can easily 
explain complex constructions and ensure students’ understanding, third, teachers can motivate students 
and create more interactive lessons ( Jeremy Harmer, 2001). The uses of computers and the internet are 
numerous: for reference, in teaching and testing programs, for e-mail exchange, different websites used to 
look for information or for playing games, for homegrown materials both for teachers and students, 
educational platforms, in this case e-twinning portal is exemplified, in order to show alternative ways, other 
than the traditional ones, of improving English in general and receptive skills in particular. 

 To conclude with, the eTwinning platform is more than useful in the didactic process as it represents 
an inexhaustible resource of ideas for various learning activities in which both teachers and students are 
involved. To be more specific, the platform can be used as a learning and teaching tool in the EFL 
classrooms, especially for performance sports students who are most of the time away, on training camps 
or sports competitions. That is why the eTwinning platform is of a real use to our students through the wide 
range of learning activities and projects it brings about. Its impact on both students and teachers is a great 
one since all these projects develop not only team work, team spirit, skills and competences, 
transdisciplinarity, but also characters and people. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF.INV.PRIMAR ILISAN MIRELA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANDREI ȘAGUNA” 

 TOPLIȚA-JUD. HARGHITA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.Evaluarea 
rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de 
învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, Zenke, 
2001, 100-101).Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente 
pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. Învăţătorul trebuie să 
stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei 
de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare 
aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final 
vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, 
priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Trecerea la învățarea on-line a fost o surpriză și a constituit o provocare chiar și pentru cei mai 
adaptabili profesori. Utilizarea platformelor (Zoom, Messenger, WhatsApp, Clasroom) și aplicațiilor a 
însemnat un proces de învățare pentru profesori, elevi și părinți. Predarea on-line presupune flexibilitate în 
învățare. Învățarea on-line completează învățarea clasică, dezvoltă autonomia și curiozitatea, transformă 
tehnologia într-un aliat pe termen lung și permite copiilor să învețe în ritmul propriu. Învățarea on-line are 
multe avantaje (crearea propriului program, felxibilitatea timpului, lucru de la distanță, accesarea 
informațiilor de mai multe ori, distribuirea rapidă a materialelor didactice, folosirea conținuturilor 
interactive, existența feed-back-ului), dar și dezavantaje (dificultăți în ulitizarea tehnologiei, lipsa 
comunicării reale/fizice, conexiune slabă la internet, lipsa mijloacelor tehnologice, dificultăți în evaluare). 
Școala online a constituit o provocare pentru cadrele didactice dar și pentru micii elevi și pentru părinții 
acestora. Chiar de la început a fost nevoie de o bună organizare a programului de lucru, de o planificare 
atentă a fiecărei lecții. Pe platformele utilizate am postat lecții, exerciții aplicative și teste, la disciplinele 
Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului. Aceștia primesc recompense, punctaje, 
medalii, în funcție de câte sarcini de lucru rezolvă. O platformă de evaluare reprezintă o aplicaţie complexă 
creată cu scopul de a testa cunoştinţele, abiltățile, deprinderile, cometențele achiziționate într-un domeniu, 
sau o secvență a materiei unei discipline, dar şi pentru observarea evoluţiei elevilor în conformitate cu 
standardele specifice nivelului de dezvoltare intelectuală, testarea capacităţii de efectuare a unor operaţii 
aritmetice etc. O platformă educațională este utilizată, de regulă, în spaţiul Web. Platforma AEL este o 
platformă educațională de predare, învățare, evaluare și gestionare și mamagement a conținutului 
educațional multimedia. Este dedicată tuturor instituțiilor de învățământ.  

Platforma AeL dispune de un sistem flexibil, care poate fi folosit în mai multe limbi, acoperă toate 
regiunile, este creată pe niveluri de studiu şi pe categorii de instituţii de învăţământ. De aceea, pentru o 
evaluare și o informare corectă și completă a participanților, fie ei elevi, profesori sau părinți au apărut 
destul de multe platforme independente. Așadar, Evalaurea digitală este o platformă independentă, creată 
în cadrul unui proiect educațional și adresată elevilor claselor din învățământul și gimnazial. În cadrul 
acestui proiect elevii își pot cu ajutorul căreia aceștia își pot verifica online cunoștințele dobândite în școală, 
la probe ca Limba și literatura română, Matematică sau Cultură generală. În locul vechilor testări și evaluări 
școlare obligatorii, destul de greu de realizat și costisitoare platforma Evaluare digitală propune o abordare 
modernă, bazată pe creativitate, imaginație, gândire critică și argumentația propriilor puncte de vedere. Un 
instrument de evaluare extrașcolar și exracurricular modern, inovator, inventiv, destul de ușor de accesat 
de părinți și de elevi.  
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O altă platformă utilizată în evaluarea on-line este aplicația Google.Classroom. Se poate crea câte un 
curs pentru fiecare disciplină din planul-cadru. Fiecare “temă” din aplicație reprezintă o unitate de învățare 
din manual. Acolo se încarcă fișe de lucru, prezentări ppt, link-uri către pagina de facebook a unor edituri, 
jocuri, chestionare și o evaluare sumativă. Elevii sunt puși în situația de a studia aceste resurse în limita 
posibilităților și a resurselor materiale de care dispun și vor încărca la fiecare temă ce doresc: fie evaluarea 
sumativă, o fișă lucrată, un filmuleț, un link sau o poză, temele (activitățile de învățare asincron) având un 
anumit termen de predare. 

ZOOM - este platforma de ore on-line cea mai utilizată. Elevilor li se trimite link-ul. Pe white board 
se poate desena, colora, efectua operații matematice sau notări etc.  

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru elevi. Permite înserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, 
sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă . Au 
o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate 
despre răspunsuri, timp etc. Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o 
decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert 
De Landsheere aprecia că: 

„O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 
unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 
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Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform 

obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”  
Metodele și tehnicile de evaluare online sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, 

de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este 
faptul că ele promovează creativitatea preşcolarilor, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers 
interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare.  

Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, 
de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate 
interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. De asemenea, aceste metode 
activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să 
ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul 
de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă 
lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite 
din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). 

Aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea 
grădiniței de acasă sunt: 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 
cr eează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau ad notări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari p entru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/ 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JOCURI DIDACTICE - 
instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. Dintre instrumente 
recomandate se poate utiliza: Worldwall sau Learningapp. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar.  

Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă preșcolarii să aibă o atenţie sporită 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR IMBUZAN DANA ADELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 

 
Învăţământul asistat de calculator –îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea 

raţionamentului, imaginaţiei şi creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra 
rezultatului dialogului om - maşină” (O.I.D.I, 1990).Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica 
are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite 
adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la 
nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi.Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiilecare-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene.Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi 
utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în 
obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe 
care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actual ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare.Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin 
intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare  
 Având în vedere că școlile s-au oprit brusc o primă aplicație este Skype ce se pretează foarte bine la 

învățământul preșcolar și primar.  
 Platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită 

care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca și Skype. Pentru gestionarea claselor 
rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft Team. 

Instrumente de evaluare Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor 
complete de evaluare. Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare:  

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. 

 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora.  

 Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, 
pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, 
tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele 
lucruri 

Acest process de evaluareonline permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, 
asociat cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi 
asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect 
sau nu. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR IMBUZAN MARIUS 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 
 
 Evaluarea este un proces multidimensional ce vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi 

materiale, probleme de planificare şi organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte 
organizaţii etc., potrivit funcţiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, 
cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de previziune. Pentru a fi corectă, profesorul trebuie să asigure cele 
trei caracteristici esențiale: să fie continuă, completă și corectă. 

 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Verificarea presupune colectarea de informații 
referitoare la nivelul performanțelor școlare. Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea 
performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la 
standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. Notarea sau decizia de ameliorare, presupune 
precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de 
valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi 
eforturi de învățare/înțelegere. 

Pentru evaluarea online enumăr căteva platform educaționale : 
– Google Classroom: aiciputeți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea testes crise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu maimulte variante de răspuns, sau nu.) 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

1.Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
2.Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
3.Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
4.Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
5.Programarea testelor la anumite intervale orare; 
6.Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
7.Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
8.Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
9.Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
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10.Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line 
la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 

11.Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 
sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 

12.Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR IOJEA ROXANA MĂDĂLINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LAZĂR EDELEANU’’ PLOIEȘTI 
 
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina, a cuantifica măsura în care competențele 

programului de instruire au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite. 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învățământ. 

O evaluare corectă poate fi făcută numai în condițiile unor competențe bine precizate, din care să se 
desprindă exact ce trebuie să facă un elev pentru a dovedi realizarea lor. 

Evaluarea reprezintă un proces complex menit să măsoare și să apreciere valoarea rezultatului 
sistemului de educație sau a unei părți a acestuia, eficienta resurselor, a condițiilor și a operațiilor folosite 
în desfășurarea activității, prin compararea rezultatelor activității instructiv-educative cu competențele 
propuse, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare în vederea luării deciziilor privind ameliorarea 
activității în etapele următoare. 

Evaluarea randamentului școlar pe baza competențelor are implicații directe în formarea capacității 
de autoevaluare a elevului, condiție pentru stimularea și dozarea efortului său, pentru autocontrolul și 
spiritul autocritic necesar în acțiunile pe care le va întreprinde mai târziu. 

Este necesar că evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Evaluarea reprezintă un proces continuu şi de durată, putându-se face la începutul programului de 
instruire, pe parcursul acesteia sau la finalul său. 

Între modalitățile cele mai frecvente pentru a măsura, aprecia și evalua rezultatele obținute de elevi 
pe anumite perioade de timp, se înscriu testele. După modul în care se aplică, testele pot fi: inițiale, de 
progres (formative) și finale. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi de lucru prin care se realizează aprecierea şi verificarea 
cunoştiinţelor, priceperilor şi deprinderilor pe care le au elevii la un moment dat.  

Evaluarea şi notarea nu trebuie să se facă într-un moment anume, ci să aibă un caracter permanent, 
îmbrăcând diferite forme: 

 - întrebări adresate în timpul lecţiilor 
 - teste de evaluare aplicate periodic 
 - activităţi de muncă independentă în timpul reactualizării cunoştinţelor sau de prezentare a unui 

material nou 
 - prin realizarea de referate sau chiar portofolii ce vor fi completate permanent cu noi materiale şi 

utilizate pe parcursul unui an şcolar sau mai mulţi etc. 
Dintre principalele metode alternative de evaluare, al căror potențial formativ susține individualizarea 

actului educațional prin sprijinul acordat elevului se pot enumera: referatul, portofoliul, investigația, 
proiectul, autoevaluarea prin teste. 

 Referatul, că metodă alternativă de evaluare formativă, dă posibilitatea elevului să achiziţioneze noi 
cunoştinţe, să selecteze dintr-o cantitate informaţională cunoştinţele la nivelul său de înţelegere, să 
aprofundeze cunoştinţele teoretice şi practice. Întocmirea unui referat, contribuie la dezvoltarea unor 
trăsături esenţiale ale personalităţii elevului, la stimularea şi promovarea muncii independente, cultivând 
astfel, spiritul de cercetare, munca pentru documentare, pasiunea pentru descoperire. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării ce poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  
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Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea si o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer că mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor; alcătuirea şi predarea de 
portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 
multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, 
participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, 
teme colaborative, jocul de rol, dezbateri, portofolii, revizuiri, examene online etc  

Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute 
prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Portofoliul permite evaluarea și aprecierea globală a 
deprinderilor, capacităților și performanțelor dobândite în timpul procesului de învățare.  

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice).  

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire și reflecţia sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare.  

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, dintre care 
se pot enumera: 

-  posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
- monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
- evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
- furnizarea de feedback imediat. 
În concluzie, oricare ar fi procedeele de apreciere, profesorul trebuie să-şi fixeze pentru început nişte 

criterii care să acorde o tot mai mare valoare calităţii cunoştinţelor, participării active a elevului la lecţie, 
deplasând accentul de pe latura informativă pe cea formativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, ADRIANA IOLU 
ȘCOALA GIMNAZIALA, PANAIT GEORGESCU, DOBRA 

AN ȘCOLAR 2020 - 2021 
 
Există diferite înţelesuri acordate termenului de evaluare: 
*în sens larg, evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul 

performanţelor atinse de elevi în învăţare. 
*în sens restrâns evaluarea face parte din învăţământ şi este în raport direct sau indirect cu progresul 

calitativ şi cantitativ al învăţării. 
O să mă opresc asupra evaluării formative în mediul online, acesta reprezentând pașii mici și deși pe 

care îi parcurgem cu elevul pentru a obține un succes la evaluările sumative. 
Cuvintele cheie folosite în definirea, proiectarea și aplicarea evaluărilor sunt: des, feed-back detaliat, 

obiective realizabile, creșterea interesului. 
1. DES 
Elevul are nevoie să cunoască rutina testelor, ritmicitatea lor dintr-o săptămână. Previzibilitatea îi va 

oferi acestuia încredere în sine, timp să se pregătească, iar semnificația cuvântului DES, în acest caz, va 
avea impact asupra creșterii performanțelor elevilor. 

2. FEED-BACK DETALIAT 
Primul pas în oferirea unor explicații este acela în care profesorul îi spune elevului corect / greșit. 

Uneori, acest pas nu este suficient, deoarece elevul are nevoie să știe: 
 CE a răspuns greșit? / CE a răspuns corect? 
 DE CE este greșit? / DE CE este corect? 
 CUM poate să își depășească limitele actuale? 
3. OBIECTIVE REALIZABILE 
Contribuind permanent la dezvoltarea abilităților de autoreglare, elevul va putea să-și stabilească 

obiective pe care să le poată atinge, obiective proprii, specifice ritmului, stilului de învățare în mediul 
online. Astfel, acesta va ști, nu doar unde este, ci și cât mai are de parcurs din drumul propus. 

4. CREȘTEREA INTERESULUI 
De obicei, elevii devin interesați de o materie atunci când ocupă un rol în sarcină, atunci când i se 

cere contribuția cu privire la realizarea sarcinilor și, nu în ultimul rând, când i se recunoaște munca prin 
aprecieri. Devenind astfel activi, elevii dezvoltă capacitatea de a lucra cu plăcere, de a colabora cu ceilalți.  

Având acum un teren bine pregătit, putem apela la modalități de evaluare formativă în online.  
Patru instrumente foarte utile și aplicabile pentru diferite cicluri de predare sunt: 

 Testul online – eficiența acestuia constă în: evaluare automată, itemi diverși,  
rezultat rapid. 

 Eseul de un minut ( sau 5 minute) – prin acest instrument, elevul oferă informații valoroase 
profesorului cu privire la aspectele pozitive, negative sau ce poate fi adăugat în lecția predată. Profesorul 
va ști pe ce să se axeze, vizând nevoile elevilor. Itemii propuși în eseu trebuie să fie cu răspuns rapid și 
scurt.  

 E-portofoliul – prin această modalitate de evaluare, vom crea o imagine a progresului elevilor pe 
o perioadă lungă de timp. Elevul trebuie să cunoască de la început cuprinsul portofoliului, să cunoască 
importanța temelor propuse, astfel încât, sarcinile pe care le va avea, să fie realizate de el însuși. Acestea 
nu vor viza scheme, fișe de completat, etc. 

 Web 2.0. - avantajele acestei modalități de evaluare sunt crearea de conținut colaborativ. Având 
în vedere mediul online, în care elevii nu au parte de aceeași interacțiune ca în sala de clasă, noi, cadrele 
didactice trebuie să suplinim și această lipsă. Pe lângă beneficii ca: interacțiunea cu ceilalți, colaborarea, 
evoluția în timp a fiecăruia, lucrul online în grup, această modalitate de evaluare implică și multă 
responsabilitate din parte elevilor. Ei trebuie să descopere și să urmărească un traseu care vizează teme de 
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interes personal, să aprecieze corect dificultatea sarcinilor pe care și le asumă, să observe și să corecteze 
munca privind dintr-o manieră cronologică rezultatele (reviste, hărți mentale, panouri). 

 Observând cele scrise mai sus, reținem că nu instrumentul contează așa mult în evaluare, acesta 
putând fi adaptat nevoilor și condițiilor de lucru ale elevilor, ci modul de proiectare a sarcinilor date. 

1609



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROFESOR ION IONELA-MARINA 

 
În contextul actual al pandemiei de CORONAVIRUS predarea şi implicit evaluarea on-line au 

devenit o necesitate. Astfel au aparut si se folosesc tehnologii si platforme diverse cum ar fi:  
• Google Classroom, unde putem discuta cu elevii pe Meet video chat si putem realiza o evaluare 

orala; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

• Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte pentru că toți 
elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

• Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

• Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

• Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
• Pentru evaluarea orală putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 

pur și simplu camerele web în grupurile deMeet, Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul 
la o întrebare sau o lecție învățată. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al 
conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul 
e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, 
etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

• Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

De asemenea evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. 
Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă 
și corectă, iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
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• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune 

WhatsApp sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 

(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: BENGA IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar este de preferat să 
nu se piardă din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce se dorește ca elevii să arate că știu 
- au învățat să facă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este încurajator 
să explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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 EDUCAȚIA MODERNĂ  

 
PROF. IONESCU ALINA ELENA,  

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU” 
VALENII DE MUNTE –PRAHOVA 

 
În meseria de dascăl, fiecare zi este o provocare. 
Pentru a realiza o educaţie modernă este nevoie de un învăţământ formativ şi în acest context, 

curriculumul, conceput ca un parcurs pentru viaţă al educabililor, trebuie să asigure dezvoltarea unei 
personalităţi deschise, flexibile şi creatoare de valori. Curriculumul are un caracter formativ, importante 
fiind nu doar capacităţi si atitudini, deoarece acestea sunt componentele unei personalităţi viabile, capabile 
să înfăptuiască schimbări. 

Aşadar în societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină 
pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Învăţământul de astăzi a cunoscut transformări rapide 
pornind de la crearea mediului de învăţare care poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de muncă 
intelectuală sau le poate bloca, încetini uneori din lipsa banilor alteori din dezinteresul dascălilor. 

Nevoile şi cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbare radicală a 
modului de abordare a activităţii didactice. De aceea se vorbeşte tot mai mult despre ,,educaţia modernă’’. 
Dar ce este educaţia modernă? 

Pentru a putea răspunde acestei întrebări este necesară analiza a ceea ce a reprezentat învăţământul 
până acum ceva vreme în urmă. Şcoala noastră practica cu predilecţie o predare frontală, în care metodele 
expozitive slujeau şi poate încă mai slujesc cu fidelitate cerinţele programelor de învăţare comune şi 
obligatorii. Activitatea pe grupe şi predarea personalizată individualizată prindeau cu greu contur. 
Parteneriatul în educaţie era un corp străin pentru şcoala tradiţională. Profesorul de clasă se considera 
“suficient’şi ’’suveran’’ în spaţiul propriu de lucru. 

Profesiunea didactică avea tradiţia solitarului, a personajului adult şi expert, de unul singur printre 
elevi. Lecţia era o operă proprie, la fel dotarea, chestionarea, recompensa sau pedeapsa. Monologul era 
folosit în mod excedentar în detrimentul dialogului iar comunicarea efectivă, dezbaterea erau facil 
echivalate cu expunerea. 

Şcoala încă mai conservă cu încăpăţânare vădită principiile comeniene de organizare şi funcţionare, 
izolându-se tot mai mult de cerinţele vieţii reale, evident mai complexe azi. 

 Astfel se poate lesne observa că practicile pedagogice au evoluat de la un învăţământ în care 
activitatea de predare şi autoritatea cadrului didactic erau centrale spre un învăţământ care pune elevul sau 
grupul de elevi în activitate plasându-i în centrul atenţiei sale prin recurs sistematic la demersuri de achiziţie 
de cunoştinţe. 

 Acest fapt poate fi pus în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, care face 
posibilă atingerea finalităţilor educaţionale formative şi informative şi care ocupă o poziţie centrală în 
curriculum-ul şcolar. 

 Metoda de învăţământ este o tehnică, o modalitate de lucru, o manieră de a acţiona practic, în mod 
sistematic şi planificat în vederea realizării practice a activităţilor anticipate şi proiectate mintal. 

 Orice metodă are potenţial formativ şi un potenţial de activizare specific intrinsic, anumite resurse 
latente ele putând fi exploatate, valorificate şi apoi transformate în valenţe activizatoare. Se ajunge astfel la 
metodele active care îi dau posibiliatea copilului să-şi însuşească prin efort propriu cunoştinţele, direcţionat 
de cadrul didactic. 

 Metode active sau active-participative sunt modalităţi de acţiune educativă centrate pe elevi şi mai 
exact pe activitatea de învăţare a acestuia. Ele vizează şi asigură antrenarea şi activizarea structurilor 
cognitive, operatorii şi afective ale elevului în direcţia utilizării potenţialului său psihic, fizic şi afectiv şi a 
transformării lui într-un coparticipant implicat profund în propria lui instruire şi formare, într-un constructor 
al propriei cunoaşteri prin activităţi şi sarcini de lucru individuale sau cooperative, independente sau 
interdependente. 
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 Nu se poate afirma că metodele tradiţionale nu sunt eficiente iar cele moderne sunt eficiente deoarece 
orice metodă are atât valenţe specifice cât şi limite specifice determinate de contextual educaţional de 
personalitatea cadrului didactic şi a elevilor care le utilizează. 

 Totuşi metodele active şi participative, on line sunt adevărate pârghii nu numai de educaţie, ci şi de 
socializare, apărute ca reacţie la progresele de ordin economic, ethnic, ştiinţific al societăţilor. Ele reprezintă 
un plan de acţiune transpus intr-un ansamblu de operaţii mintale si practice care-l ajută pe elev să 
dobândească cunoştinţe, poriceperi, deprinderi, atitudini, îl pune să gândească, să-şi formeze opinii proprii 
despre subiectul propus, opinii pe care să le poată susţine şi argumenta. 

 Aceste metode implică mai mult tact din partea dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul 
didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind 
gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în 
concordanţă cu situaţia. 

 Sintagma ’’la vârsta aceasta este imposibil ’’ trebuie să dispară din vocabularul dumneavoastră. Orice 
metodă poate deveni accesibilă la orice vârstă dacă avem încredere în minunea acestei lumi care este 
COPILUL. El este cel care aşteaptă de la noi zilnic noutăţi. Să nu-l dezamăgim! Dacă am optat pentru 
această nobilă profesie de a educa, să o facem cu gândul la copil şi la viitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Breben S., Gognea E., 2007, Metode interactive de grup, Editura, Arves  
*Ionescu, Miron 1998, Educaţia şi dinamica ei, Editura, Tribuna învăţământului, Bucureşti Cerghit, 

Ioan, 1984, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura didactică şi pedagogic  
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. IONESCU DORINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VESELIEI” 
LOC. GHERLA, JUD. CLUJ 

 
„Instrumentele de evaluare oferă informaţii de care ne servim de obicei pentru a lua decizii sau 

contribuie la reducerea incertitudinii asociate luării unei decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”)  
Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este TESTUL. 
Din punct de vedere metodic, testele pot fi:  
- teste standardizate, proiectate de factorii de decizie sau de cei din instituţii de specialitate;  
- teste proiectate de educatoare.  
După modul de manifestare a comportamentului preşcolarului, testele pot avea următoarele forme: - 

orale;- scrise; - practice.  
După momentul administrării testului:  
- teste iniţiale, administrate la începutul unei perioade de formare a preşcolarului;  
- teste de progres, administrate pe parcursul perioadei de formare,  
 Încă din faza de proiectare a unui test, educatoarea trebuie să aibă în vedere atât tipul acestuia 

(criterial, care pune accent pe cunoştinţele însuşite de preşcolari sau test de discriminare sau normativ, care 
are rolul de a clasifica preşcolarii, test de rapiditate sau test de randament), cât şi tipul de itemi pe care îi 
foloseşe.  

Astfel, în elaborarea şi aplicarea testelor există anumiţi paşi de parcurs:  
- stabilirea conţinuturilor şi obiectivelor,  
- formularea itemilor,  
- elaborarea baremului de corectare şi notare,  
- aplicarea testului la grupă,  
- evaluarea,  
- interpretarea rezultatelor.  
În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare, etapa imediat următoare o constituie 

elaborarea itemilor, principalele componente ale instrumentului de evaluare. ITEMUL este definit ca 
fiind o întrebare, formulată într-un anumit format astfel încât să fie primit un răspuns aşteptat.  

Etapele care trebuie parcurse în elaborarea itemilor sunt:  
- stabilirea grupei de preşcolari, domeniului experienţial şi conţinuturile de evaluat;  
- definirea obiectivelor realizate prin intermediul itemilor;  
- elaborarea descriptorilor de performanţă corespunzători obiectivelor ; 
- formularea enunţului itemului. 
Itemul trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  
- să fie formulat clar, fără ambiguităţi;  
- să nu sugereze răspunsul;  
- să existe un singur răspuns corect, iar în cazul în care există varianta mai multor răspunsuri corecte 

trebuie precizat; 
- să fie independent faţă de ceilalţi itemi ( răspunsul unui item să nu depindă de altul). Itemii cu 

alegere duală pun copiii în situaţia de a selecta răspunsul corect, din două variante posibile: da/nu, 
adevărat/fals, corect/incorect. 

Exemple:Domeniul ştiinţă – grupa mijlocie  
Legume de toamnă  
Obiective:  
- să recunoască legumele specifice toamnei,  
- să precizeze părţile componente ale unei legume, indicând părţile componente ale acestora pe care 

le putem consuma,  
Item: Coloraţi cu roşu dacă este adevărat sau cu verde dacă este fals, în pătratul din dreptul fiecărui 

enunţ:  
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Para este o legumă. 
Ceapa, morcovul, varza, gogoşarul sunt legume de toamnă.  
De la morcov consumăm frunzele.  
Putem consuma rădăcina de la următoarele legume:  
morcov, ţelină, păstârnac.  
Itemi de tip pereche -Evaluează capacitatea preşcolarului de a identifica relaţia existentă între două 

elemente. Un element esenţial în structurarea acestor itemi este precizarea cât mai clară şi exactă a regulii 
după care se realizează asocierea dintre cele două coloane.  

Pentru a se micşora posibilitatea de ghicire a răspunsurilor, cele două coloane pot avea un număr 
diferit de elemente ( diferenţa să nu fie, însă prea mare).  

Exemple: DŞ - grupa mică  
Animale domestice  
Obiectiv: să precizeze hrana animalelor domestice  
Item: uneşte fiecare animal cu hrana corespunzătoare.  
Copiii au desenate pe fişă următoarele elemente:  
-câine vas cu lapte  
-pisică fân  
-oaie os  
-porc  
Itemi cu alegere multiplă - Aceşti itemi se mai numesc şi itemi cu răspuns selectat deoarece oferă 

preşcolarului mai multe variante de răspuns, dintre care una este corectă.  
Exemple: DŞ - grupa mijlocie  
„Fructe de toamnă”  
Obiectiv: să recunoască fructele specifice toamnei,  
Item: Încercuieşte răspunsul corect  
Fructele care se coc toamna sunt:  
a) măr, pară, cireaşă, alună, prună,  
b) măr, pară, morcov, strugure, alună,  
c) măr, prună, strugure, prună, nucă,  
d) pară, căpşună, alună, strugure,  
Deoarece preşcolarii nu au formată încă deprinderea de a citi, obiectivele, itemii, şi enunţurile vor fi 

scrise, însă variantele itemului vor fi desenate.  
Itemi cu răspuns scurt- solicită copilul să formuleze un răspuns scurt sau să completeze o afirmaţie 

în aşa fel încât să dobândească sens şi valoare de adevăr. 
Întrebările trebuie să fie scurte, clar formulate şi să solicite un singur răspuns corect. Pentru fiecare 

întrebare se vor omite cuvintele cheie.  
Exemple: DŞ - grupa mijlocie  
Animale domestice  
Obiective:  
- să specifice foloasele animalelor domestice,  
- să redea prin desen cuvintele potrivite,  
Item: Completează prin desen ce lipseşte:  
De la găină putem mânca: carne şi………………  
Pisica prinde …………………………  
……………………….. ne trezeşte dis-de-dimineaţă.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Conf. Univ. dr. Aurel Cazacu - „Evaluarea ghid al activității din grădiniță”, Studiu ştiinţific; 
* Bârzea, C. – „ Arta şi ştiinţa educaţiei”, Bucureşti, EDP; 
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EVALUAREA LA MATEMATICĂ 

-ÎN MEDIUL ONLINE – 
 

PROFESOR IONESCU MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, PLOIEȘTI 

 
Fie că folosim la clasă metodele clasice/ tradiționale de evaluare: probe orale, scrise sau practice sau 

alte metode complementare: autoevaluarea, investigația, proiectul, referatul, harta conceptuală, metoda 
R.A.I. (Răspune- Aruncă-Interoghează) sau multe altele, ideal ar fi să se realizeze o „evaluare 
multicriterială și multiinstrumentală”, dar și să se evite subiectivismul în notare. În mediul online îmbinăm 
platforme sincron cu platforme asincron pentru a capta atenția elevilor și pentru a-i motiva, dar și pentru a 
evalua. 

Pentru evaluare sau autoevaluare putem folosi teste, care conțin atât itemi cu răspuns deschis, cât și 
itemi cu răspuns multiplu și care ne oferă nota la final. Astfel, prin aceste tipuri de evaluări, online, obținem 
rezulate imediate pentru toți copii și putem remedia/ discuta acele aspecte care nu au fost rezolvate corect 
în cadrul testului. Este bine ca elevii să fie anunțați că vor fi testați periodic, să știe că și în această perioadă 
– de pandemie – orele/ lecțiile se desfășoară serios, iar profesorul se asigură că aceștia rămân motivați. 
(chiar dacă este din cauza notelor) 

Există platforme / aplicații care te ajută să-ți construiești propriul test, cu itemi obiectivi sau nu, cu 
un număr mai mic sau mai mare de întrebări și aș începe cu 

• FORMULARELE GOOGLE https://docs.google.com/forms/u/0/ (pentru partea de teorie și 
aplicații sau pentru a stabili dacă activitatea a fost eficientă),  

• platforma PROPROFS, https://www.proprofs.com/quiz-school/create-a-quiz/,  
dar și altele unde poți folosi teste sau materiale deja existente:  
• https://lectii-virtuale.ro/activare?status=1; 
• https://sorinborodi.ro/ ; 
• https://profesorjitaruionel.com/ ; 
• https://www.khanacademy.org/; 
• https://www.ixl.com/math/;  
• https://www.mathportal.orphpg/math-tests; 
• https://quizizz.com/ ; 
• https://www.thatquiz.org/. 
Pentru elevii care susțin examene naționale sau participă la concursuri, există o varietate de 

instrumente de evaluare ce pot fi folosite pentru autoevaluare, pornind de la subiectele date în anii anteriori 
care pot fi accesate la adresa http://subiecte.edu.ro/2020/ sau subiectele de antrenament propuse de minister 
https://rocnee.eu/blog/, culegeri online sau lecții interactive, ce se găsesc la adresele https://lectii-
virtuale.ro/activare?status=1 sau https://asq.ro/bomber/tasks.html sau site-uri de specialitate cum ar fi:  

• http://www.mateinfo.ro ;  
• http://www.mategl.com/download.htm;  
• www.scientia.ro ;  
• http://matematica.comxa.com/ ;  
• www.gazetamatematica.ro ;  
• http://fmi.unibuc.ro/ ;  
• www.rms.unibuc.ro;  
• http://www.teachertube.com/;  
• http://www.physics.pub.ro/Admitere/subiecte.html sau multe altele. 
Realizarea unui astfel de test trebuie să țină cont de competențele generale vizate, de tipul de itemi 

aleși, atfel încât să obținem informațiile dorite. ( dacă doresc să verific abilitățile de calcul cu numere întregi 
nu propun spre rezolvare probleme de geometrie - chiar dacă ar implica calcule numerice). Un alt aspect 
foarte important este ca testul propus să precizeze baremul de evaluare și notare, iar acesta să fie urmat de 
o oră de discutare/rezolvare a itemilor propuși. Discutarea lucrărilor elevilor se poate face folosind 
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statisticile obținute în mod automat, la finalul testului, deoarece constatăm mai ușor care itemi au pus în 
dificultate mai mulți elevii și avem astfel o viziune mai clară asupra lacunelor elevilor.  

Ca dezavantaj putem spune că necesită ceva timp crearea unui astfel de test, este posibil ca materialele 
să fie în limba engleză, dar după ce au fost create primele teste, profesorul deprinde abilitățile de realizare 
și are avantajul de a avea un instrument util de evaluare la clasă. Avantajul ar fi că elevul obține, la final, 
nota și profesorul economisesște timpul necesar corectării acestor teste, lecția devine interactivă și îmbinăm 
noțiunile de limbi moderne cu cele de TIC și matematică. 

Elaborarea instrumentelor de evaluare de calitate, reprezintă o activitate complexă și dificilă, care 
cere o bună pregătire, imaginație și creativitate. Evaluarea nu trebuie utilizată pentru a pedepsi, ea trebuie 
să fie formativă și să ne ajute să îndrumăm fiecare elev să-și corecteze greșelile. 
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ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. IONIȚĂ – NICULESCU MIHAELA 

COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” TG - JIU, GORJ 
 
 Consecință a globalizării, digitalizarea a cuprins, treptat, toate domeniile societății. În condițiile 

actualei pandemii de coronavirus, desfășurarea procesului educațional în sistem online a determinat 
regândirea metodelor de predare – învățare – evaluare, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse. Ca și 
activitatea de predare, evaluarea a cunoscut, de-a lungul timpului, scbimbări majore. Aspectele calitative 
primează în raport cu cantitatea, urmare a stimulării gândirii critice și creativității. Alături de metodele 
clasice de evaluare, în formă scrisă și orală, sunt utilizate frecvent metode alternative de evaluare, care 
vizează formarea spiritului de cercetare, originalitatea, creativitatea, valențele inter și transdisciplinare, 
utilizarea unor surse diferite de învățare. Astfel, portofoliul, proiectul, interviul, investigația, eseul structurat 
completează evaluarea tradițională, mai ales în ceea ce privește punerea în valoare a personalității elevului.  

Utilizarea calculatorului în cadrul triadei predare – învățare – evaluare s-a realizat, până în prezent, 
mai ales în ceea ce privește diversificarea surselor de informare, prin accesarea bibliotecilor virtuale, 
vizionarea filmelor și documentarelor disponibile. Grație competențelor digitale dobândite în cadrul orelor, 
la disciplinele TIC și Informatică. Totodată, trebuie preîntâmpinate și înlăturate tendințele elevilor de a 
prelua ”de-a gata” referate sau diverse teme de pe Internet, în conținutul cărora se regăsesc greșeli științifice 
în mod frecvent. 

La disciplina Istorie, evaluarea online se poate realiza atât în formă orală, cât și scrisă. Comunicarea 
audio – video în același timp, aplicațiile Zoom sau Skype, platforma educațională Google Classroom și 
Meet video facilitează dialogul profesor – elev, prin evidențierea acumulării cantitative și calitative a 
cunoștințelor. În acest nou context al procesului educațional, feedback-ul poate fi oferit fiecărui elev. 
Testele cu itemi obiectivi, de tipul celor cu alegere multiplă sau cu răspunsuri de tipul ”DA” sau ”NU” 
reprezintă un exemplu de evaluare online. Deși nu stimulează creativitatea, astfel de teste permit o evaluare 
a elevilor cu un grad ridicat de obiectivitate, fiind aplicabile la toate disciplinele. O altă modalitate de 
utilizare frecventă a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor, care poate simplifica procesul 
administrativ și facilita evaluarea fiecărui elev în parte.  

Dintre numeroasele beneficii privind utilizarea computerelor în procesul de evaluare, pot fi 
menționate:  

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat; 
 Cu ajutorul instrumentelor digitale, elevii pot realiza ppt-uri, portofolii electronice, proiecte, 

videoclipuri, care sunt în esență produse finale, ce pot fi cuantificate și transformate în note. În actuala 
conjunctură, implicarea cadrelor didactice, dar și a elevilor este esențială iar aceste instrumente ar trebui sa 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Adrian Stoica, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003. 
Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Elemente de didactica istoriei, Editura Nomina, Pitești, 2010. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. PTR. INV. PRESC. IONITA ADINA MIHAELA 

 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA,  
 OR. VALENII DE MUNTE  

 
 ,,Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează 

mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-
l în consecință!”(R. Ausubel, 1981) 

 
 Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților sportive pe termen mediu au 

generat o problemă majoră cu care a trebuit sa se confrunte societatea: cum asigurăm continuarea procesului 
de învățare? Cum asigurăm dreptul la educație în mediile defavorizate? Se poate dezvolta învățământ online 
și care vor fi consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă cu riscuri cât mai 
reduse de fraudă? Toate aceste probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai importante în ce 
privește învățământul online, mai ales că nu există în acest moment un orizont clar pentru revenirea la o 
situație normală. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

 Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.” Astfel, evaluarea este 
prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 Acum când invătământul a trecut in online, trebuie să găsim soluții de a evalua si aprecia munca 
elevilor in mediul online, folosindu-ne de instrumentele digitale potrivite. 

Acestea pot fi: 
Google Classroom unde poți discuta cu elevii-Meet video chat inclus;pot fi corectate temele și poate 

fi oferit feedback direct fiecarui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le oferiti elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte –toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms –permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev.Elevii 
pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu .Mai mult, putem să 
includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat 
testul. 

Kahoot-baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin ,,profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

Wordwall –mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Toate aceste instrumente digitale și multe altele, oferă metode de evaluare a activitatii elevilor. 
 
Bibliografie: 
*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învățarea în școală”, București, 

EDP.; 
*Cucoș, Constantin – „Pedagogie” ediția a II a revizuită și adăugită - Iași, Polirom, 2006. 
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 EVALUAREA ONLINE A PREŞCOLARILOR 

 
 PROF. INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: IONIȚĂ ȘTEFANIA 

 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective. 

 În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având drept 
scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. Evaluarea constituie o acţiune 
complexă care presupune realizarea mai multor operaţii intreprinse de cadrul didactic ca:  

• Masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
• Interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
• Adoptarea deciziilor ameliorative. 
 În lucrarea de faţă m-am oprit din multitudinea activităţilor desfăşurate în online la evaluarea 

activităţilor de educare a limbajului .  
 Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de la următorul plan: 
1. Evoluţia limbajului la copii preşcolari calea spre integrarea şcolară. 
2. Forme şi exemple de activităţi de educaţie a limbajului . 
1 EVOLUŢIA LIMBAJULUI LA COPII PREŞCOLARI, CLEA SPRE INTEGRAREA ŞCOLARĂ 
 Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care aceştia 

îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi doriinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în permanenţă la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

 În procesul de îndrumare a educării limbajului la preşcolari, educatoarea urmăreşte: 
• dezvoltarea exprimării orale; 
• înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiei structurilor verbale orale; 
• educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical; 
• dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 

constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 
 Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are nevoie 

să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie să ştie să 
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune că baza rămâne exprimarea orală, iar una 
dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la această vârstă, inainte de a trece la etapa de citit-scris 
este coordonarea ochi- mână, pe care o putem realza prin mai multe tipuri de activităţi ( activităţi manuale, 
activităţi artistico-plastice, activităţi psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

 În concluzie, putem spune că grădiniţa rămâne prima treaptă a sistemului de învăţământ, căreia îi 
revine nobila sarcină de a organiza cu mare grijă experienţele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea şi limbajul oral au o influenţă deosebită şi unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
pregătire a scrisului. 

2 FORME ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI ALE EDUCĂRII LIMBAJULUI 
 Principalele forme de activităţi folosite în grădiniţa de copii, în activităţile de educare a limbajului, 

în vederea pregătirii preşcolare pentru şcoală sunt: 
1. EDUCAREA COMUNICĂRII ORALE 
 a)Povestirea - povestirile educatoarei 
 - povestirile copiilor 
 - repovestirea 
 - povestirile copiilor după un plan dat(ilustraţii) 
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 - povestiri cu început dat 
 - povestirile copiilor după modelul educatoarei 
 b) Memorizarea 
 c) Convorbirea 
 d) Jocul didactic 
 2. EDUCAREA COMUNICĂRII SCRISE  
 Jocul didactic  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 PROF. MIHAELA CARMEN IORGA 

LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL” 
 + ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24  

 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
 
 Implicarea cadrelor didactice în predarea și evaluarea online a reprezentat o nouă provocare. Acest 

fapt a condus la o îmbunătățire substanțială a abilităților digitale, ccea ce a schimbat, din punct de vedere 
calitativ, relația profesor-elev, dar și școală-familie. 

 De asemenea societatea civilă a fost conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale. 

Instrumentele de evaluare on-line oferă o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind 
mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

 Mediul online pune la dispoziția cadrelor didactic un set de standarde și specificații dedicate instruirii 
asistate de calculator. 

 Cadrele didactice au cautat modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare, având, în acest sens, variante nenumărate: 

– Google Classroom: pemite întâlniri cu elevii pe – Meet video chat, de asemenea pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, elevii putând 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Cele mai utilizate tehnici de evaluare în mediul online sunt: 
 probele orale – pentru acestea este recomandată comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și 

simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

 probele scrise, dar care nu sunt, întocmai recomandate, evaluarea neconsiderându-se a fi corectă. 
 probele practice - doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
 Referate și proiecte - instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și 

evaluarea ulterioară de către professor sau se poate folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare 
a acestora. 

 Evaluarea trebuie să fie corectă și completă. De aceea se poate afirma faptul că o aplicație online nu 
poate înlocui multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
profesoruluii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. CUCOȘ, C., TEORIA ȘI METODOLOGIA PREDĂRII, EDITURA POLIROM, IAȘI, 2010, ISBN: 

978-973-46-0936-9. 
2. TĂNASE, M., EVALUAREA – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV, BRAȘOV, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6. 
3. HTTPS://WWW.HOWTOGEEK.COM/137096/6-WAYS-THE-LINUX-FILE-SYSTEM-IS-

DIFFERENT-FROM-THE-WINDOWS-FILE-SYSTEM/  
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 LA CICLUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR IORGOVAN CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „EFTIMIE MURGU” LUGOJ, JUD. TIMIȘ 

 
Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, începând 

cu 11 martie 2020, sistemul de învățământ s-a reorientat spre o comunicare și o cooperare prin care să 
asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 

 Cu această ocazie toți am fost puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 
continuare a activităților școlare. Astfel, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat. Totul 
s-a întâmplat brusc „peste noapte” am fost puși în fața unei provocări pe care nu am mai întâlnit-o până în 
prezent. 

Instrumentele digitale ne-au deschis noi dimensiuni în evaluare, în timp ce distanțarea fizică a făcut 
dificilă utilizarea metodelor tradiționale pentru acest proces. În circumstanțele actuale, am fost nevoiți să 
regândim metodele de evaluare.  

Evaluarea arată tuturor participanților în procesul de predare-învățare, profesorilor și elevilor, în ce 
măsură obiectivele noastre au fost atinse și la ce nivel s-a dezvoltat competența. O evaluare bună reprezintă 
și o ,,diagnosticare” în același timp și ne arată unde există blocaje și dificultăți. În calitate de profesori, 
trebuie să-i tratăm pe elevii noștri ca fiind partenerii noștri, cu care colaborăm pentru a atinge un obiectiv. 
Putem face asta doar implicându-i în proiectarea și implementarea procesului de evaluare. Există o serie de 
modalități prin care le putem cere feedback, fie în timpul activităților sincrone online, asincrone (de 
exemplu, folosind metoda de atribuire și reflecție a sarcinilor deja menționate). Scopul ar fi ca aceștia să își 
modeleze propriul proces de învățare și ca ei să ne ceară feedback pentru a putea merge mai departe.  

La sfârșitul „programului școlar”, adunăm în mod regulat aceste feedback-uri, care ne arată la ce nivel 
a ajuns elevul, cât și ce anume știe deja, unde a avut dificultăți. Acest lucru ne permite să ne pregătim în 
mod conștient și eficient pentru următoarele activități sincrone.  

De exemplu, Kahoot, Socrative, Mentimeter sau un simplu chestionar Google ne ajută în evaluarea 
cunoștințelor dobândite. În acest context, este mult mai important decât în cazul lecțiilor „clasice”, de a 
lămuri exact ceea ce dorim să apreciem, ceea ce așteptăm de la elevii noștri.  

Acest lucru se datorează faptului că unele instrumente și metode sunt potrivite pentru verificarea 
dobândirii de cunoștințe (chestionare online sau offline, fișe de lucru etc.), iar altele pentru evaluarea 
nivelurilor superioare de competență (de exemplu, cum poate aplica cunoștințele?, le poate folosi în 
context?, poate vedea conexiunile?).  

Activitățile mai complexe, de tip proiect care necesită o muncă mai îndelungată ne ajută în acest 
proces. La sfârșitul acestora se pot face prezentări. Întrucât acestea sunt în mare parte activități care necesită 
mai mult timp și mai multă energie, poate fi de asemenea util să notăm elevul și la alte materii. Dacă elevul 
creează un poster frumos, de ce n-ar primi notă și la desen? 

Este important să discutăm despre criteriile de notare, să comunicăm în mod clar așteptările, 
strategia/metodele prin care vor fi evaluați. Să aducem și la cunoștința părinților, să ne asigurăm că au 
interpretat în mod corect cele transmise în legătură cu procesul de evaluare. Dacă este posibil, să evităm 
evaluarea orală în plen pe platformele online, să fim prudenți atunci când vine vorba de evaluare. Nu avem 
cum să controlăm în totalitate modul în care elevul va rezolva sarcina respectivă, testul, etc. Dacă dezvoltăm 
metode sofisticate de control și prevenire a fraudei, încălcăm principiul încrederii, principiul de a lucra 
împreună cu elevii noștri ca parteneri, pentru un scop comun. 

Ajungem la rezultate mult mai bune dacă stabilim toate secvențele din care se va compune 
calificativul final. 

 Scopul evaluării nu ar trebui să fie „totul sau nimic” la un singur test, pentru un calificativ. De 
asemenea putem transforma în calificative punctele colectate pe o unitate de învățare sau perioadă de timp 
(3-5 săptămâni). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. IRINA GÂNGA,  
 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, PIATRA-NEAMȚ 

 
 Evaluarea… Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul de vedere al profesorului în online. 

Să predai e simplu. Poate fi chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe 
care o faci, după care dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce 
ai putut mai bine, să învețe elevul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea 
ta. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici 
esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul calculatoarelor, 

chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole.  
În oricare din formele de evaluare prezentate, testul de verificare este cea mai accesibilă formă iar în 

momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu 
obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ deoarece 

cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o 
evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. Acum nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea 
evaluatului de a învăța mai mult.  

La nivelul școlii a fost implementată o platformă dedicată realizării suportului educației, nu ca un 
înlocuitor complet al acesteia ci ca bibliotecă/ bază de materiale didactice în vederea susținerii actului 
didactic. Prezența la școală, interacțiunea profesor-elev și elev-elev este esențială într-un proces educațional 
bun. 

Google Classroom este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului 
educațional. Fiecare profesor poate să își creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind tehnologiile 
web. Profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. 
Aceste teme și întrebări nu se fac simplu și nici ușor, iar elevii au tendința de a face lucrurile simple prin 
copierea temelor de la unii la alții. Iar după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosit 
decât dacă aș fi fost în sala de clasă. 

Instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de mature pentru a ne asigura 
continuitatea, pentru învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a 
oferi evaluatului șansa de a se pregăti. Nici unul din instrumentele enunțate nu este în schimb dedicat 
metodelor complete de evaluare.  

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Goohle meet în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate.Dar greu.  
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Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. 

Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, utilizând 
Jamboardul pot supune unei analize stilistice un text liric sau pot cere realizarea unei scheme conceptuale 
privind caracterizarea unui personaj. Da am reușit! 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Temele atribuite precum și posibilitatea elevului de a 
lucra un Google slide pe platforma Gsuite devin soluții în realizarea și predarea proiectelor. Dacă vorbim 
despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-
line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității și de aceea 
se folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării 
sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți 
participanții la proces trebuie să fie conștienți de aceste lucruri. Pentru a crește gradul de corectitudine a 
evaluării o platformă de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele 
funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă; 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Când școala nu mai e la fel, realizăm că nu s-a 

gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului educațional. Improvizăm, dar hai să nu o facem 
oricum. 

Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA ONLINE – UN ȘIR DE METODE ȘI TEHNICI EFICIENTE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IRINESCU NICOLETA-ALEXANDRA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 LUGOJ 
 
La nivelul sistemului de învățământ s-au produs numeroase schimbări în ultima perioadă iar noutatea 

stă în faptul că învățământul s-a mutat și în mediul online ca urmare a situației pandemice pe care o 
traversează o lume întreagă. 

Ținând cont de aceste aspecte pentru ca școala să meargă mai departe și copiii să poată să parcurgă 
nivelurile de învățământ corespunzătoare unei dezvoltări normale și armonioase activitățile s-au desfășurat 
în mediul online.  

Mediul online a permis comunicarea de noi informații, explicarea acestora dar și verificarea 
cunoștințelor dobândie de către elevi. 

Evaluarea a reprezentat o provocare pentru fiecare cadru didactic deoarece trebuie găsite modalități 
oportune astfel încât să fie cât mai eficientă. 

Este drept câ în învâțământul gimnazial sau în cel liceal se poate utriliza foarte mult modul de evaluare 
oral sau prin crearea de teste prin intermediul programului Google Forms însâ în învățământul primar și 
preșcolar se impune utilizarea unui nivel de evaluare mai atractiv. 

Astfel în cadrul învățământului preșcolar am utilizat diferite aplicații care au permis o evaluare cât 
mai apropiată de înțelesul copiilor. Dintre aplicațiile pe care le-am utilizat au fost: Learning Apps, I'm a 
puzzle, Wordwall. 

Aplicația Learning Apps este foarte utilă după desfășurarea unei activități de observare la Domeniul 
Științe – Cunoașterea Mediului, oferind posibilitatea de a crea jocul numit ordonează perechi iar tipul de 
activități care poate fi desfășurat este variat de exemplu putem opta din cadrul aplicației pe opțiunea 
ordonează perechi iar la o activitate având ca temă animale domestice și animale sălbatice putem cere 
copiilor să formeze perechi gen mamă – pui sau animal și hrană. 

Aplicația conține imagini sau cadrul didactic poate încărca imagini din propriul calculator. 
De asemenea această secțiune a aplicației poate fi utilizată și la Domeniul Științe – Ativități 

matematice unde copiii pot crea perechi de cifre cu un jeton care indică un număr de obiecte ca de exemplu 
crează prechi de cartonașe cu cifre cu perechi de cartonașe cu obiecte ținând cont de cifra indicată pe carton. 

O altă aplicație care poate fi utilizată cu ușurință în învățământul preșcolar și oferă rezultate foarte 
bune dar în acelați timp satisface și interesul copiilor este aplicația I'm a puzzle, această aplicație oferind 
șansa cadrelor didactice din învățământul preșcolar de a crea puzzle-uri pentru cei mici. 

Puzzle-urile create în această aplicație sunt variate și pot avea teme diferite cum ar fi lumea poveștilor, 
fructe, legume, anotimpurile. 

Întotdeauna puzzle-urile au fost îndrăgite de cei mici și au reprezentat o activitate plăcută și 
interesantă, motiv pentru care crearea acestei aplicații a venit foarte mult în sprijinul celor mici dar și al 
cadrelor didactice deopotrivă. 

Una din aplicațiile care prezintă o gamă largă de activități este Wordwall, în cadrul acestei aplicații 
putem descoperi mai multe tipuri de activități gen potrivește în care avem șansa să le cerem copiilor să 
potrivească anumite jetoane, se poate utiliza la activități de genul numără și potrivește, o activitate 
matematică de evaluare a cunoștințelor preșcolarilor. 

O altă activitate pe care o identificăm în cadrul aplicației este Roata aleatorie în cadrul căreia putem 
crea jocul numit lovește cârtița. 

Acest joc se poate utiliza la o mare varietate de activități astfel copilul are posibilitatea de a lovi cârtița 
care are varianta de răspuns corectă, ca de exemplu lovește cârtița care are flori de toamnă sau lovește 
cârtița care are imagini cu animale dometice. 

Pe lângă aplicațiile prezentate pe scurt mai sus există și alte aplicații, trebuie să recunoaștem utilitatea 
acestor aplicații și faptul că ele au fost create cu scopul de a inova întregul sistem de învățământ și de a 
asigura posibilitatea desfășurării unei predări online cât mai accesibilie și practice în același timp dar și cât 
mai apropiate de dorințele și interesele celor mici.  
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LECȚIE ONLINE DE MATEMATICA PE PLATFORMA 

 MICROSOFT TEAMS  
 

PROF. ISAIA DIDA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20, GALAȚI 

  Schiță de lecție online 
Profesor Isaia Dida-Cristina 
Clasa  a VI-a 
Titlul lecției Proprietățile triunghiului isoscel 
Durata  40 minute 

Competența specifică 
 

6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaţii date legate de geometria 
triunghiului, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului 

Resurse  
 

Platforma Microsoft Teams 
Tabla interactivă Microsoft Whiteboard 
Tabletă grafică 
https://forms.office.com/ 
Manualul clasei: Ghiciu N., Enea F.A., Rusu V., Popescu M., Iancu E., 
Matematică, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică S.A, 2018 

Moment 
organizatoric 
2’ 

Salutul și prezența. 

Captarea atenției și 
reactualizarea 
cunoștințelor 
7’ 

Partajarea ecranului și prezentarea aplicației Polly, care permite efectuarea unui 
sondaj rapid. 
Stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor: 
1. „Într-un triunghi isoscel, unghiurile alăturate bazei sunt congruente.ˮ 
2. „Într-un triunghi isoscel, mediatoarea corespunzătoare bazei este axă 
de simetrie a tringhiului.ˮ 
3.  „Dacă într-un triunghi o mediană este și înălțime, atunci triunghiul 
este isoscel.” 

Anunțarea temei și a 
competenței 
1’ 

 Astăzi vom consolida și fixa proprietățile triunghiului isoscel, punând accentul 
pe dezvoltarea competenței: rezolvarea de probleme cu proprietățile 
triunghiului isoscel. 

Consolidarea și 
fixarea cunoştinţelor 
asimilate anterior 
17’ 

Deschiderea whiteboard-ului și prezentarea problemelor de rezolvat: 
1.  Arată că un unghi de la baza unui triunghi isoscel nu poate fi drept sau 
obtuz. 
2.  În triunghiul IJK, se consideră punctul M pe latura, astfel încât ∢ JIM 
≡ ∢KIM și IM ⊥ JK. Arată că triunghiul IJK este isoscel. 

Asigurarea retenţiei 
şi a transferului  
8’ 

Test de evaluare, sub formă de quiz. 

Asigurarea feedback-
ului 
3’ 

Aprecieri la adresa elevilor care au răspuns prompt și corect. 

Tema pentru acasă 
2’ 

Manual: problemele 3 și 5; pagina 204. 
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Fig. 1 Aplicația Polly din Microsoft Teams utilizată în reactualizarea cunoștințelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Quiz realizat în Microsoft Forms 
 
Pentru evaluarea elevilor în orele online, profesorul poate utiliza aplicația Polly, cu ajutorul căreia 

putem realiza un scurt sondaj de una, două întrebări la care elevii să răspundă printr-un simplu click. 
Sondajul poate fi setat astfel încât să apară numele participanților sau poate fi anonim, de asemenea se poate 
seta vizibilitatea rezultatului, elevii pot vedea sau nu ce au răspuns colegii lor, în timpul completării. Se 
poate seta ora la care elevii primesc pe chat sondajul, astfel că profesorul îl poate pregăti înainte de 
începerea activității.  

Prin Microsoft Forms se pot alcătui teste tip quiz, care să cuprindă întrebări ce utilizează simboluri 
matematice: grade, puteri, radicali etc și se pot atașa imagini cu figuri geometrice. Elevii primesc testul 
printr-un link, răspund la întrebări și după ce apasă pe butonul Trimite, primesc punctajul realizat. Elevii 
pot completa răspunsurile la întrebări utilizând limbajul matematic din meniul de răspuns. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
*Munteanu (Isaia) Dida-Cristina, Lucrare de disertație: Strategii didactice inovative în predarea 

geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, Galați, 2020 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. ȊNV. PRESC. ISCU MIHAELA-IZABELA  
GRADINITA CU P.N. NR.1, PODURI, BACĂU 

 
 Școala online a fost o perioadă dificilă și provocatoare pentru toate cadrele didactice, care au făcut 

eforturi deosebite să nu piardă legătura cu preșcolarii. 
 În această perioadă mi-am propus să realizez episoade scurte și atractive vizual și să includ în ele 

esențialul în informație. Pe grupul wathapp al clasei am încărcat materiale de lucru, filmulețe educative, 
sugestii de lectură și cântecele. În funcție de feedback-ul primit am decis următorii pași, volumul și 
diversitatea activităților. Acestea sunt alese observând preocupările și evoluțiile copiilor. A trebuit să fiu 
atentă la modul în care preșcolarii asimilează informațiile, modul în care s-au familiarizat cu învățarea și 
timpul pe care îl poate petrece părintele zilnic în prezența online. 

 Preșcolarii au fost bucuroși că au lucrat împreună cu părinții și au aflat și văzut câte lucruri interesante 
putem face prin activitățile desfășurate acasă, în sistem online. 

 Trebuia să găsim o armonie corespunzătoare între tehnologie și pedagogie, pentru a putea aplica 
principiile pedagogice și în online. S-a schimbat modul în care am făcut evaluarea, deoarece nu a mai existat 
interacțiunea directă. 

 Evaluarea devine cu atât mai însemnată în situația învățării online, fiindcă ajută la menținerea unei 
relații neschimbate cu preșcolarii, ne ajută să știm în continuu ce cunoștințe au dobândit. 

 Evaluarea aduce beneficii pentru învățare, autoreglare și motivație. 
 Resursele digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: 

copil, părinte, educatoare. 
Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în domeniu 

IT, învățând să folosească un instrument digital în scop educativ, au avut posibilitatea să învete lucruri noi 
despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

Părinții au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au observat felul în care micuțul lor se 
raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au 
beneficiat de feed-back în timp real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia 
poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru preșcolar.  

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit următoarele 
oportunități: am învățat utilizarea unor platforme de învățare online, am învățat să creez jocuri didactice 
educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ISPAS GABRIELA LOREDANA  

 LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 
 
 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de lucru ce trebuie aplicate 

cu atenție și în mod adecvat. În această perioadă, profesorii trebuie să facă față unei noi provocări, să se 
detașeze de noțiunea de evaluare ca document, de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document 
electronic și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină independenți în procesul de învățare. 

 În acest moment avem la dispoziție numeroase aplicații și platforme disponibile online, avem diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie avut în vedere este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită.  

 Învățarea și evaluarea prin proiect, cu utilizarea media poate să ofere elevilor mai multe opțiuni. 
Cadrele didactice care csută mijloace de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini de lucru și evaluare au alegeri aproape nelimitate.  

 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio, sau pur și simplu camerele web în 
grupurile de Skype sau Zoom, în care cel evaluat să aibă posibilitatea să expună răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată. 

 Câteva dintre metodele și tehnicile de evaluare online sunt : 
- Google Classroom este o platformă destul de întâlnită și folosită, atât în predare cât și în evaluare. 

Aici se pote discuta cu elevii prin Meet video chat, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
pentru fiecare elev.  

- Google Jambard este o modalitate de a vizualiza facil un răspuns scurt.  
- Google Forms permite conceperea unor formulare dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul are 

posibilitatea să include imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elevi . Elevii 
pot primii atât întrebări deschise, cât și întrebări închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu . 

- Kahoot – cu această aplicație elevii pot să construiască chiar ei itemi de teste. 
- Wordwall poate să fie folosit pentru mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales 

pentru învățământul primar.  
 Pe lângă toate acestea mai există și multe programme de animație pe care elevii le pot folosii în 

realizarea unor prezentări. Prezi și Animaker, elevii pot să realizeze filmulețe în care să surprindă atât 
imagine de pe interfata device-ului cât și propria voce.  

 Instrumentele online, în contextual actual, trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și 
mai semnificativă. Produsele elevilor sunt o foarte bună dovadă a calității actului educational, iar 
creativitatea pe care tehnologia o permite trebuie folosită în sens pozitiv. 

  

1631



 
„METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE“ 

 
EDUCATOARE: ISTRATE ELENA-CORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU IOAN CUZA“- 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PANCIU, VRANCEA 

 
Traversăm o perioadă destul de agitată cu unități școlare care funcționează pe scenarii diferite din 

cauza situației pandemice ceea ce ne determină să ne reinventăm pentru a putea face față provocărilor din 
educația preșcolară, în care principalii actori, pe lângă educatoare și copii, sunt părinții. 

Pentru a continua educația celor mici, toate educatoarele au desfășurat activițăți așa cum au putut. 
Problema cea mai mare a constituit-o faptul că în multe familii sunt mai mulți copii: unii la învățământul 
primar, alții în gimnazial sau chiar liceal. Astfel, frații și surorile mai mari au fost trecut la școala online iar 
noi cei mici a trebuit să ne bucurăm de frânturile de timp liber de care dispun părinții.  

Încă de la început, au fost luate cu asalt rețelele de socializare pe care educatoarea împreună cu părinții 
aveau grupul clasei. De comun acord a fost stabilit un program de activități. La ora stabilită, educatoarea 
intra și anunța tema zilei, explica ce activități sunt propuse pentru ziua respectivă, modul de realizare a 
activităților, explicații pentru rezolvarea unor fișe de lucru, posta link-uri cu cântece, povești, poezii sau 
jocuri de mișcare. 

Având grupa mică, a fost foarte complicat să putem intra online. Nu reușeam să ne înțelegem, doar 
ne vedeam. Spre sfârșitul anului școlar am realizat un fel de evaluare finală. Singurele dovezi clare sunt 
fișele de lucru însă am văzut intervenția părinților în ele. 

În urma cursurilor de formare, workshop-uri, webinarii, pe care le-am parcurs pe perioada vacanței 
am aflat de o adevărată resursă educațională ce se poate folosi și la grădiniță în afară de ZOOM, 
GoogleMeet.  

Am aflat despre PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ 
atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 
PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele 
este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de 
tipul documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită crearea 
unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook.  

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 
aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în 
funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucăți). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită 
crearea de cont de utilizator. 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 
slideshow-uri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. PIZAP- este un 
editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe în format digital etc. 
Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. 

EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de tipul 
revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com, calameo, smore.com. ISSUU - este o platformă de editare digitală care permite găzduirea de 
materiale didactice, împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este gratuită, necesită cont de 
utilizator prin logare cu emailul sau contul de Facebook. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre instrumente recomandate puteți utiliza: Worldwall sau LearningApps. WORLDWALL - este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 
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LearningApps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut. Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul). 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT- Este un instrument on-line 
pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii. Profesorul creează testul, apoi 
trimite codul de acces (PIN) părinților în cazul nostru și elevilor care accesează testul într-un timp limitat. 
Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. 
Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea 
acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate 
despre răspunsuri, timp etc. 

1633



 
 EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ISTRATIE ELENA DANIELA 

 
 Scopul principal al evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare-învăţare, iar dacă ne referim la sistemul de 
învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat. 

 Așadar, evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, acest lucru fiind unul necesar, 
astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât 
mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.În ultimia perioadă, tehnologiile informatice au pătruns 
din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea internetului a 
determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online 
care vin în ajutorul elevilor și al cadrelor didactice.  

 Putem defini evaluarea onlineca fiind metoda evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor 
identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. De nivelul de învățământ Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce 
poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie 
sporită pentru a face alegerile sau completările corecte. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, 
drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină 
întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, în învățământul românesc 
folosim mai întâi pedagogia, iar apoi tehnologia. În momentul actual, experiența actuală ne ajută să 
înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Pentru noi toți, 
provocarea este să ne îndepărtăm de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire 
a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să 
devină autonomi în învățare. 

 Învățarea și evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, pot oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare, dar nu trebuie să pierdem din vedere natura academică a misiunii 
– cu alte cuvinte, să aflăm ce dorim ca elevii să ne arate că știu sau ce au învățat să facă. Dintre platormele 
educaționale utilizate în cadrul procesului de evaluare on-line, putem enumera – Google Classroom: este 
platforma cu ajutorul căreia se poate discuta cu elevii – Meet video chat este inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback, reprezentând cel mai facil mod pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor 
etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare rapidă a unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea 
toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms –are rolul de s permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev, în același timp, elevii putând primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante 
de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla 
imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Datoria profesorului este de a 
construi distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) 
cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall –susține mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar.Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie, cel mai bun instrument fiind cel pe 
care oamenii îl vor folosi. De aceea, avem datoria de a-i încuraja pe elevi să exploreze. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele activităților elevilor reprezintă cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar 
creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este un lucru foarte important despre care noi 
toti, utilizatorii din toate colțuri ale lumii vorbim în mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ISTUDOR CAMELIA TATIANA 

 
Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților 

grupului de preșcolari, este o adevărată provocare. 
Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii săi apreciază 
comunicarea cu profesorul si relația continuă pe care o oferă această metodă modernă de predare-învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizare medie, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Nu trebuie însă să pierdem din vedere natura academică a misiunii, cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne 
arate că știu sau ce anume au învățat să facă? 

Consider cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor, acest lucru fiind valabil 
mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în 
mod normal, în cadrul clasei. 

Multiplele schimbări din societatea contemporană au determinat o redimensionare şi o regândire a 
strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: extinderea activităților de evaluare, luarea în calcul 
și a altor indicatori, diversificarea tehnicilor de evaluare și cresterea gradului de adecvare a acestora la 
situații didactice concrete, transformarea copilului într-un partener autentic al educatorului în evaluare prin 
autoevaluare, interevaluare şi evaluare controlată.  

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible.  

Drept recomandӑri pentru acest tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade se desprind: 
→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 

elevii adresează întrebări 
→ Monitorizarea continuă și activă a platformei utilizate de către fiecare cadru didactic, în vederea 

aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții elevilor împlicați în acest proces de 
învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii listării tuturor fișelor de lucru individual recomandate, toate aceste activități 
putând fi finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine; 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologia este un instrument de aplicat, cu atenție și în 
mod adecvat. Profesorul este provocat să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi 
în învățare. 

Profesorul care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare dispune de alegeri variate, cum ar fi: 

– Google Classroom – oferă posibilitatea de a discuta cu elevii și include gratuit Meet video chat, aici 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.  
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. care permit elevilor să realizeze filmulețe care să surprindă atât imagine 
de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Pot afirma că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl folosesc. De aceea trebuie să 
încurajăm explorarea și să permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ON-LINE 

 
PROF. IACOB IONELA GINA 

LICEUL TEORETIC IONIŢĂ ASAN CARACAL 
 
 Evaluarea vizează stabilirea nivelului de cunostinţe, priceperi, deprinderi şi abilitati la care se află 

copiii în acest moment. Ea vizează atât cunoasterea nivelului grupei, care este nou formată, precum şi 
particularităţile individuale ale fiecărui copil si al ritmului propriu de învaţare, condiţia în care aceştia se 
pot integra în activitatea didactică ce urmează în acest an pregatitor pentru şcoală  

 Pentru a instrui copiii trebuie să pornim de la ceea ce ei ştiu să facă deja. Anul acesta este o situaţie 
mai specială pentru toţi, pentru că situaţia pndemică actuală ne obligă să desfăşurăm activităţi la distanţă, 
ceea ce înseamnă că durata activităţilor este mai scurtă iar activităţile desfăşurate necesită supraveghere dar 
nu şi implicare din partea ărinţilor. Instrumentele de evaluare alese trebuie să ţină cont de faptul că nu se 
cunoaşte nivelul de cunoştinte, priceperi şi deprinderi la care se afla copiii nou veniţi în grupă, lucru întălnit 
la grupele mici, nou formate.  

 Pentru evaluarea on-line se pot observa copiii în timpul diferitelor activităţi desfăşurate cu părinţii 
în cadrul locuinţei, putem avea prin intermediul platformei Zoom dialogul cu copiii si parintii, perioadă în 
care putem desfăşura probe orale, scrise, practice, chestionare. Pentru cei care au posibilitatea de a printa, 
părinţii pot primi pe mail fise de munca individuale, utilizate în mod normal la grădiniţă în perioada de 
evaluare. 

La sfârşitul perioadei de evaluare, tot prin intermediul aplicaţiei Zoom se poate face studiul 
produselor activitaţilor desfăşurate în perioada de evaluare. 

 Pentru activităţile de Cunoaşterea mediului, testarea se poate desfăşura cu toată grupa de copii, prin 
intermediul platformei MEET unde poate fi prezentată fişa de lucru sarcinile şi modul de realizare a 
acestora, în mod general, apoi se va prezenta fiecare sarcină, pe rând, urmată imediat de rezolvarea ei de 
către copii. 

Pentru activităţile Matematice, pot fi utilizate următoarele sarcini/ obiective pentru evaluarea iniţială: 
*să realizeze corespondenţa dintre număr şi cantitate; 
*să pună în corespondenţă cifra cu numărul de obiecte; 
*să identifice vecinii unui număr; 
 Pentru activităţile de Educare a limbajului evaluarea se poate face pe aplicaşia zoom, sub formă de 

joc didactic în care copiii trebuie să fie capabili să 
- să recunoască sunetul iniţial al cuvântului; 
- să recunoască anumite poveşti, cu ajutorul imaginilor; 
- să alcătuiască propoziţii simple despre imaginile prezentate; 
 Chiar dacă activităţile se desfăşoară on-line, grupa ezistă şi asta înseamnă că fiecare copil trebuie să-

şi cunoască responsabilitătile în cadrul grupei, să descrie unele comportamente şi atitudini, în raport cu 
normele morale cunoscute, toate astea, în cadrul activităţii de Educatie pentru societate. 

 Activitatea artistico-plastică este cea mai îndrăgită de copii, în special pentru faptul că pot crea în 
zona lor de confort, în confortul casei lor. Acolo ei vor trebui să creeze forme şi modele noi, prin îmbinarea 
elementelor de limbaj plastic, să obțină efecte plastice prin combinarea culorilor, apoi să prezinte lucrările, 
postându-le pe Classroom. 

 La activităţile practice, copiii vor avea nevoie de ajutorul unui adult pentru a putea să selecteze şi să 
utilizeze în mod adecvat uneltele şi materialele necesare realizării temei (lipici, foarfecă, hărtie, etc.) Astfel 
el va putea să realizeze tema propusă. 

 Educaţia muzicală este un adevărat show de talente. Fiecare dintre ei trebuie să intoneze corect un 
cântec cunoscut şi să redea vocal, exact, un fragment melodic propus de educatoare. Apoi, aplicaţia Zoom 
ne facilitează desfăşurarea uni joc didactic în care copiii vor trebui să recunoască un cântec după un 
fragment melodic (fără text) audiat. 

 Activtatea de Educaţie fizică se poate desfăşura pe Meet. Coordonaţi de educatoare copiii pot să 
aplice deprinderile motrice însusite în diferite contexte şi să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
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 Rezultatele evaluării fie ea şi on-line arată nivelul la care se situează grupa în ansamblul ei .Astfel, 
în perioada premergătoare, se vor lua în cunoştinţă de cauză, unele decizii de perfecţionare prin stabilirea 
unor obiective accesibile şi a unor tipuri de activităţi care să asigure creşterea performanţelor, cu orientare 
spre finalitatea.  
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MODEL DE EVALUARE ONLINE 

 
IACOB LILIANA, PROF. ÎNV.PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA CU PP ,,CODRUȚA” GALAȚI 

 
 
Ne aflăm într-un an școlar altfel, într-un an școlar în care majoritatea dintre activitățile noastre cu 

copiii se desfășoară online. Utilizarea tehnologiei de către educatoare/ profesori la grupă sau pentru 
derularea activităților online a devenit imperios necesară în această conjunctură.  

Folosirea e-tehnologiilor salvează timp și energie, pentru că, cu ajutorul lor, se captează mai ușor 
atenția preșcolarilor și, cu toate că reprezintă pentru preşcolari un mediu de învăţare mult mai confortabil, 
are un important neajuns: necesită suportul adulţilor/ al părinţilor, în cazul învăţării de acasă. În aceeași 
ordine de idei, pentru cadrele didactice, un aspect motivant îl reprezintă schimbul de bune practici şi 
asistenţă din partea colegilor, însă, în alegerea instrumentelor digitale, educatoarele/ profesorii trebuie să 
urmărească valențele pedagogice ale acestora. 

Am ales spre exemplificare, să creez un joc interactiv, de sortare ,,Coșul toamnei” pentru grupa 
mijlocie pe aplicația WORLDWALL, instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită 
elementelor ludice inserate, iar în anexă se găsește varianta imprimabilă a jocului. 
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 STRATEGII DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

IACOBEANU IULIANA-RODICA  
 ŞCOALA ,,MIHAIL SADOVEANU”, BACĂU  

 
 Evaluarea este una dintre componentele curriculumului şi trebuie abordata în strânsă legătură cu 

finalitaţile educaţionale, cu conţinuturile, strategiile de predare-învăţare şi timpul şcolar. 
Pentru a realiza o inovare reală la nivelul predării-invaţării-evaluării online, politica educaţională 

trebuie axată pe câteva dimensiuni importante 
• legislaţie care să promoveze şi să sprijine practica evaluarii formative online 
• Eforturi de încurajare a utilizării datelor sumative online pentru scopuri formative  
• Includerea predarii eficiente si a evaluarii formative în curriculumul national şi în auxiliare 

curriculare necesare desfaşurării procesului de invăţământ online. 
• Elaborarea şi validarea unor instrumente adecvate evaluarii formative online 
• Investiţii importante destinate programelor inovative privind evaluarea formativă şi dezvoltarea 

competentelor de evaluare online ale personalului didactic pentru a aplica corect si eficient evaluarea 
formativă online 

Genevieve Meyer (2000) analizează conceptul de evaluare şi apreciază că nicio evaluare nu este pură 
sau perfectă în sine sau în mod absolut, prima întrebare care se impune de ce evaluăm.De răspunsul dat la 
acestă întrebare depind răspunsurile la întrebările: ce?, cand?, cum?, prin ce mijloace?, pe ce bază? 

CE EVALUĂM? 
• sistemul ca întreg sau doar una din componentele sale; 
• randamentul sau doar eficienţa educaţională; 
• procesul de învăţământ; 
• rezultatele şcolare, nivelul de performantă, aptitudini, abilităţi, capacităţi, elemente de competenţă, 

atitudini; 
CU CE SCOP EVALUĂM? 
• formativ/sumativ ( de certificare a nivelului de cunoştinţe şi capacitate), de plasament, de orientare 

/ consiliere, reglare. 
PE CINE EVALUAM? 
• elevii, studenţii, un anumit grup de vârstă; 
• elevul evaluarea prognostică (elevul este primul interesat în orientarea sa); 
• elevul şi profesorul - evaluarea diagnostică (dă posibilitatea profesorului să-şi regleze predarea, în 

scopul de a face învăţarea mai performantă); 
• elevul- inventariearea rezultatelor obţinute prin examene( adesea importante pentru viitorul său 

professional şi social) 
 CUM EVALUĂM? 
• prin stabilirea clară şi transparentă a parcursului scopuri- obiective- instrumente de evaluare-

rezultate-interpretare-comunicare. 
CÂND EVALUĂM? 
• la începutul unui proces( ciclul educaţional, an şcolar, semestru, oră de curs); 
• pe parcursul acestuia; 
• la finalul său; 
• după un anumit timp de la finalizarea sa; 
• evaluăm iniţial, continuu, final; 
CU CE EVALUĂM? 
• cu instrumente de evaluare orală / scrisă / practică; 
• prin observaţie directă semi structurată, pe parcursul procesului; 
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• prin referate, proiecte, teme pentru investigaţiile individuale sau de grup, în scopul exersării şi 
dezvoltării capacităţilor metacognitive etc... 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 Alternativele oferite de către aceste metode costituie opţiuni metodologice şi instrumente care 

îmbogăţesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia.Ne referim cu deosebire la portofoliu, proiect, 
investigaţie, care, în afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, constituie în primul 
rând sarcini de lucru ce stimulează învăţarea de tip euristic.Strategiile alternative de evaluare deţin o serie 
de valenţe formative pe care le sintetizăm astfel( Dumitriu, 2003, 2009): 

• Realizează evaluarea rezultatelor în strânsă corelaţie cu învăţarea, de cele mai multe ori, 
concomitent cu aceasta 

• Permit evaluarea produsului şi a procesului care a condus la obţinerea lui 
• Realizează evaluarea holistică a progresului elevului 
• Evaluează gradul de realizare a unor obiective ce vizează aptitudinile, atitudinile, capacităţile, 

competenţele, ce nu pot fi măsurate şi apreciate prin strategiile tradiţionale 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PR. IACOBESCU CRISTINA ANDREEA 

COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA, TG- JIU 
 
Evaluarea este parte componentă a învățării școlare deoarece: ocupă un loc important în structura 

oricărei categorii de obiectiv, oferind criterii cu ajutorul cărora se poate realiza măsurarea și aprecierea 
activității didactice, dar și, prin rolul pe care evaluarea îl joacă în realizarea și dezvoltarea produselor 
curriculare (lecții, planificări calendaristice, programe școlare, plan de învățământ). 

Evaluarea nu trebuie să fie văzută sau concepută ca un control al cunoștințelor dobândite de elev, ci 
ca o modalitate de perfecționare, de evoluție, de ameliorare, ce presupune o strategie globală a formării. 
Evaluarea trebuie văzută ca o acțiune necesară, ce decurge din nevoia de cunoaștere a nivelului fenomenului 
la un moment dat. 

În învățământul primar, dat fiind faptul că lucrăm cu elevii de vârstă mică, profesorul care predă la 
clasă trebuie să se asigure că știe și are instrumentele necesare pentru a evalua profesionist. Evaluarea pe 
care o va realiza profesorul pentru învățământul primar, presupune caracteristici specifice ce trebuie avute 
în vedere în educația tuturor elevilor de vârstă mică: 

- motivarea elevilor pentru a evolua, și, astfel, pentru a obține performanțe mult mai bune; 
- întrepătrunderea metodelor și tehnicilor de evaluare; 
- alcătuirea unor probe de evaluare potrivite capacității tuturor elevilor; 
- dezvoltarea capacității elevilor cu vârstă mică de a se evalua; 
- sprijinirea elevilor în încercarea lor de perfecționare; 
- oferirea de feed-back elevilor atât pozitiv, cât și negativ; 
- verificarea frecventă a elevilor care întâmpină dificultăți și lacune la învățătură; 
- folosirea rezultatelor obținute de elevi în perspectivă temporală ca reper al progreselor acestora; 
- înlăturarea și evitarea unor situații de etichetare, stigmatizare, frustrare a elevilor; 
- elaborarea unor planuri personalizate de sprijin, recuperare și dezvoltare pentru fiecare elev, în 

special pentru cei cu lacune sau aflați în situații de risc. 
În ceea ce privește evaluarea online, aceasta este susținută de aceleași principii de valabilitate, 

fiabilitate și utilizează multe din strategiile și metodele folosite în predarea și evaluarea tradiționale. 
Diferența dintre evaluarea tradițională și cea online constă în contextul evaluării, în interacțiunile dintre 
evaluator și cei care sunt evaluați și procesele de colectare și administrare.  

Evaluarea online poate: 
• oferi o mai largă gamă de opțiuni elevilor pentru a-și demonstra cunoștințele și abilitățile; 
• stimula creativitatea, cultivă gândirea pozitivă și încrederea în forțele proprii; 
• dezvolta simțul responsabilității pentru propria învățare și rezultatele acesteia; 
• îmbunătății relația evaluator – evaluat deoarece evaluarea online înlătură în mare parte tensiunile 

negative care însoțesc metodele tradiționale de evaluare; 
• motiva elevii să-și îmbunătățească performanțele 
• oferi posibilitatea cadrului didactic de a analiza în ce măsură școlarul utilizează adecvat 

cunoștințele, instrumentele și materialele ce i-au fost puse la dispoziție; 
În evaluarea online a elevilor din învățământul primar pot fi utilizate atât metode tradiționale, cât și 

metode moderne de evaluare. Astfel că, în evaluarea online putem utiliza: 
 teme scrise; 
 participarea la discuții online; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri și întrebări online; 
 activități experiențiale, cum ar fi jocul de rol; 
 proiecte; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
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 referatul; 
 interviul; 
 tehnica 3-2-1; 
 examene online (teste google forms). 
Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor din învățământul primar: 
- Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Această aplicație poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau 
computer. Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 

Cu ajutorul acestei aplicații putem crea un test sau să utilizăm teste create anterior de alte cadre 
didactice, putem vizualiza rapoartele. Aplicația conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi, 
clase create sau importate de pe Classroom, domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline 
sau care predau la mai multe clase). 

- Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, puzzle, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și 
materiale gata create de alți utilizatori. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de 
întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi 
ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o 
mod interactiv în rezolvarea testului. 

- Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste pentru elevi. 
- LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 

teste etc. 
Evaluare online presupune un grad de dificultate pentru elevi și le pune la încercare abilitatea acestora 

de a rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învățare și probleme tehnice), însă, 
totodată, evaluarea în mediul online poate transforma acest proces într-o experiență de învățare motivantă, 
nestresantă, într-o bucurie, mai mult constructivă decât distructivă, concentrată pe ceea ce s-a învățat și nu 
pe ceea ce s-a greșit, un proces care să favorizeze și să permită elevului să construiască forma sa personală 
de realizare a învățării, să ofere oportunități de gândire, să fie clară, explicită, să stimuleze procesele de 
coevaluare între profesor-elev, între elev-elev, să valorizeze crearea ca un pas necesar pentru reușită. 

„Sintetizând sensul evaluării pentru copiii de vârstă mică, conchidem că evaluarea trebuie să se facă 
în folosul copiilor, ea trebuie să-i ajute să-și construiască viitorul.” (Stan, 2014, p.184)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cerghit, I., Metode de învățământ, Ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura POLIROM, Iași, 

2006;  
2. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura 

Aramis, Iași, 2008; 
3. Manolescu, M., Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente., Editura Meteor Press, 

București, 2006; 
4. Stan, L., Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Editura POLIROM, București, 2014. 
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EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE  
 

PROF. IANCU DELIA – MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 

 

 Evaluare formativă online are o importanţă deosebită, deoarece astfel putem contribui la creșterea 
performanței școlare a elevilor, la dezvoltarea abilităților de autoreglare și pentru a crește interesul și 
motivația elevilor pentru disciplina pe care o predăm. 

 În majoritatea studiilor, patru modalități de evaluare formativă apar frecvent. Acestea sunt: testele 
online, eseul de 1 minut, e-portofoliul şi instrumentele web 2.0 . 

 Testele online 
Cel mai mare mare avantaj al acestora este că permit evaluarea automată și prin urmare atât elevul 

cât și profesorul vor primi rapid rezultatele. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permit 
adăugarea de itemi cu mai multe răspunsuri posibile din care unul singur correct, sau mai multe răspunsuri 
posibile din care corecte sunt o combinație de răspunsuri, sau itemi în care elevul poate scrie la tastatură un 
răspuns curte scurt, care apoi este comparat automat cu opțiunile corecte stabilite de profesor. 

Dacă vrem ca evaluarea formativă prin teste online să ducă la creșterea performanței le trebuie 
administrate des . Cu cât mai des sunt administrate cu atât mai scurte trebuie să fie ( pentru un test care se 
dă o dată la două zile probabil cinci - șase întrebări sunt suficiente). Testul trebuie să includă și feedback, 
acesta trebuie oferit elevilor cât mai repede cu putință în întâlnirea online sau prin alte metode .  

 Eseul de 1 minut  
Se va solicita elevului să răspundă într-un minut răspunsul la una sau mai multe întrebări. În funcție 

de vârsta elevilor pot fi folosite una sau mai multe întrebări, pot fi formulate mai simplu sau mai complex. 
Avantajul este că nu este necesar mult timp să citim răspunsurile și ne oferă o imagine destul de clară asupra 
nivelului general al clasei. 

Ca o alternativă se poate folosi opțiunea de sondaj rapid în care cere elevilor să bifeze, de exemplu 
ce nu au înțeles dintr-o listă de subiecte în special pentru tematicile despre care știm că sunt mai dificile . 

 E- portofoliul 
A treia modalitate este e-portofoliul care cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă, dacă 

mijloace tehnice de care dispune școala ne permit putem stabili un folder special pentru fiecare elev în care 
să punem de la început lista de cerințe și fiecare elev decide când transferă în folder un anumit element. 
Portofoliul cuprinde rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fișe informative sau scheme de lecții 
transmise de profesor. Avantajul portofoliului este că arată evoluția elevului care este vizibilă și pentru el 
și pentru profesor dar și pentru părinți. 

 Instrumentele web 2.0 
Instrumentele web 2.0 permit elevilor crearea de conținut colaborativ. Elevii pot publica pe un blog 

comun, își pot comenta unii altora postările pot discuta pe forumuri sau pot construi împreună wiki-uri 
adică un tip special de pagini web la care cu oricine poate adăuga conținut sau hărți mentale, reviste sau 
panouri virtuale. Chiar dacă elevii nu se mai întâlnesc în clasă la fel ca înainte nu trebuie să renunțăm la 
activitățile colaborative, instrumentele web 2.0 exact acest rol au, de a facilita colaborarea la distanță. 

 Unele din aceste modalități sunt mai dificil de evaluat individual, dar pot oferi o imagine bună asupra 
învățării grupului și de asemenea pot semnala atunci când un elev întâmpină dificultăți. 

 Este important să realizăm că nu facem evaluare formativă pentru a pune elevilor note ci pentru a 
afla unde se află în călătoria lor spre realizarea obiectivelor și cum îi putem ajuta să ajungă la final cu bine. 

 Evaluarea formativă ne furnizează informații pe baza cărora să ne adaptăm strategia de predare 
pentru a ne atinge obiectivele . Instrumentul ales pentru evaluarea formativă nu contează atât de mult ci 
modul de proiectare a sarcinii de lucru . 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Oprea Crenguţa, 2009, Strategii didactice interactive, EDP București 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Series 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
 AUTOR: IANCU IOANA MARIA  

 
 Contextul pandemic a dus la trecerea procesului de învățământ in mediu exclusiv online. Acest lucru 

necesită un efort suplimentar din partea profesorilor, dar și a elevilor care întâmpină o serie de dificultăți 
care uneori împiedică buna desfășurare a activităților educative. Cea mai importantă problemă care se ridică 
în această situație este cum realizăm evaluarea elevilor încât această să fie corectă și obiectivă.  

 În planificarea lecţiilor şi a unităţilor de învăţare, un aspect care merită atenţie este întrebarea cum 
poate fi controlat şi asigurat progresul elevilor în învăţare, cum se poate identifica progresul pe care l-au 
făcut şi cum se pot evalua rezultatele învăţării elevilor şi ale activităţilor de predare. Înainte ca lecţiile să 
aibă loc, trebuie planificat modul de organizare şi estimare, îmbunătăţirea efectului şi calităţii predării şi 
modul de înregistrare, analiză, îmbunătăţire şi apreciere a activităţii elevilor şi a activităţilor de învăţare. În 
acest proces, trebuie gândit prin ce măsuri şi instrumente se poate afla în ce măsură clasa, în ansamblul ei, 
sau fiecare elev în parte a realizat obiectivele stabilite şi, dacă este necesar, pe ce criterii se va baza sistemul 
de notare. 

 Orice cadru didactic, mai ales acum, în situația actuală în care procesul de învățământ se desfășoară 
exclusiv online, trebuie să-și stabilească strategia și modalitatea de evaluare pornind de la următoarele 
întrebări:  

• Cum este identificată şi evaluată învăţarea de succes? 
• În ce fel se aplică autoevaluarea şi evaluarea făcută de alţii? 
• Cum mă asigur că elevii au îndeplinit obiectivele? 
• Au avut elevii, în mod regulat, experienţe de succes în timpul învăţării? 
• Sunt elevii conştienţi de progresul pe care l-au făcut? 
• Oferă predarea, băieţilor şi fetelor, o şansă egală de reuşită? 
• Observă elevii, controlează şi îşi îmbunătăţesc în mod conştient învăţarea şi comportamentul în 

desfăşurarea activităţii? 
• Au primit elevii îndrumări care să îi ajute în timpul învăţării? 
• Pot elevii să îşi controleze şi să îşi evalueze comportamentul de învăţare şi rezultatele? 
• Pot elevii identifica comportamentul de învăţare al altor colegi prin intermediul unei evaluări între 

egali? 
• În autoevaluarea lor, se referă elevii şi la propriile lor obiective, standarde, criterii sau nevoi? 
• Îmi dau seama de progresul fiecărui elev? 
• Cum identific problemele de învăţare ale fiecărui elev? 
• Cum observ interacţiunea socială în clasă? 
• Cum păstrez evidenţa observaţiilor şi evaluărilor fiecărui elev şi ale clasei în ansamblul ei? 
 Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii: MASURAREA, APRECIEREA şi DECIZIA. 
 Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv- 

educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiţionată de 
calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt acestea aplicate. 

 - presupune o determinare obiectivă prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică 
emiterea unor judecăţi de valoare. 

 
 Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de valoare a rezultatelor 

constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite . 
 - presupune şi semnificaţia unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic. 
 Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, 

caracterizare, hotărâre, recomandare, etc. cu valoare de prognoză pedagogică. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 
= cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a 

cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente 
adecvate obiectivului de evaluare propus. 

 Verificarea orala = conversatie(individuala, frontala sau combinata) prin care profesorul urmareste 
identificarea cantitatii si calitatii instructiei. 

- avantaje - comunicare deplina intre profesor si clasa de elevi 
 - feed-back-ul este mult mai rapid  
 - favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de exprimare ale elevilor  
- dezavantaje - obiectivitatea ascultarii orale poate fi periclitata de interventiile unor variabile: starea 

de moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a intrebarilor puse, starea psihica a evaluatilor etc.  
 - nu toti elevii pot fi verificati, ascultarea fiind realizata prin sondaj. 
 
 Verificarea scrisa - apeleaza la anumite suporturi scrise, concretizate in lucrari de control sau teste. 
 - elevii isi prezinta achizitiile educatiei fara interventia profesorului 
- posibilitatea verificarii unui numar relativ mare de elevi intr-un interval de timp 
- raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare 
- avantajarea unor elevi timizi sau care se exprima defectuos pe cale orala 
- implica feed-back mai slab, in sensul ca unele erori sau neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin 

interventia profesorului 
 Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităţii didactice furnizează 

profesorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut astfel prin intermediul 
metodelor de evaluare tradiţionale. 

- prof. foloseste: - fişa de evaluare (calitativă) 
 - scara de clasificare 
 - lista de control/verificare 
 Proiectul - metodă complexă de evaluare individuală - permite o apreciere nunanţată a învăţării şi 

identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru 
activitatea desfăşurată. 
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 CUM FACEM EVALUAREA IN ONLINE 

 
 IANCU MARIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGĂNEȘTI 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuity acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  

-Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească 
de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realize 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolute esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IANOSI MELANIA GABRIELA 

G.P.N. MOFTINU MIC, JUD. SATU MARE  
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APLICAȚII WEB-PLATFORME DE ÎNVĂȚARE BAZATE PE JOC 

 
PROF. IBANESCU TEODORA-MAGDALENA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,AL. I. CUZA” BARLAD, JUD. VASLUI 
  
 1. PLATFORMA KAHOOT 
 Kahoot este o platformă gratuită de învațare, bazată pe joc și tehnologie educațională. Jocurile de 

învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. 
 Jocul poate fi folosit în etapa de fixare și consolidare a conținuturilor, precum și în etapa de evaluare. 

Poate conține întrebări multiple cu variante, asemenea unui test, discuții sau sondaje, despre orice subiect 
sau abilitate, în orice limbă.  

Este proiectat să fie susţinut în faţa clasei şi jucat de întreaga clasă, în timp real.  
Elevii pot da răspunsurile de pe telefon, tabletă, laptop, calculator. Aceste dispozitive trebuie să aibă 

acces la internet. 
Pentru crearea acestui joc, se respectă câteva etape:  
 Pasul 1: Crearea contului prin accesarea site-ului Kahoot.com 
 Pasul 2: Crearea jocului . 
 Se alege varianta Quiz. Se propune un titlu, după care se face o descriere sumară a cerinței. 
 Pasul 3: Adaugarea întrebărilor testului. Se pot adauga câte întrebări dorește profesorul. 
 Pasul 4: Completarea setărilor. Pot fi selectate câteva opțiuni ce fac referire la persoana care poate 

avea acces la informație, la limba care se utilizează, precum și la audiență. 
 Pasul 5: Adăugarea unei imagini de copertă. 
 Pentru a rula jocul, se poate alege Varianta Classic și va apărea un cod de 6 numere, pe care elevii 

trebuie să-l introduca pe telefon pentru a se înscrie. Elevii se vor conecta de pe site-ul Kahoot.it  
 
2. PLATFORMA QUIZIZZ 
 Quizizz este o platformă online, în care se pot crea diferite teste pentru elevi, ce se pot utiliza pentru 

evaluarea individuală a elevilor.  
 Această platformă oferă profesorilor posibilitatea de a crea un test pentru care aceștia îl pot accesa 

de pe telefonul personal, iar întrebările vor fi oferite într-o ordine diferită. (Se evită astfel inspirația/copierea 
răspunsurilor de la colegi.) 

Pentru crearea unui cont se respectă anumiți pași. 
PASUL 1: Crearea unui cont prin accesarea site-ului quizizz.com (sing up for free) 
PASUL 2: Crearea testului prin alegerea opțiunii + Create a new quiz  
Imediat trebuie introdus: 1.Numele testului 
 2.Obiectul (se poate alege un singur obiect de studiu) 
PASUL 3: Introducerea unei cerințe/ Create a new question. 
După ce se introduce întrebarea, se oferă mai multe variante de răspuns și se bifează întrebarea 

corectă. 
Profesorul poate adăuga câte întrebări dorește. De asemenea, pot fi introduse și imagini din partea 

dreaptă a paginii, prin opțiunea + Add quiz image 
PASUL 4: După introducerea întrebărilor, testul se finalizează prin comanda Finish Quiz, care 

conduce către Preview Quiz. 
PASUL 5: Adăugare titlu și imagine (la alegere) 
 Selectarea limbii de rulare a testului. 
 Alegerea clasei ( de la… până la…) 
Informația introdusă trebuie salvată: Save. 
Pentru a aplica testul, se accesează Live Game, se alege varianta Classic și se selectează Show 

Advanced Settings 
Aici se pot stabili: 1) de câte ori poate elevul să înceapă testul; 
 2) posibilitatea de a se arăta răspunsul corect; 
 3) posibilitatea de a se arăta răspunsul după încheierea testului. 
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Se apasă tasta GAME. 
Se pot seta câteva opțiuni prin Gameplay setting 
- Bonus pentru rapiditate; 
- Afișarea grilei; 
- Amestecarea întrebărilor; 
- Amestecarea răspunsurilor; 
- Întrebări suplimentare; 
- Imagini comice după fiecare întrebare. 
Elevii se vor conecta pe Google, accesând joinmyquiz.com după care apare codul jocului  
****** 
PASUL 6: START  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://kahoot.com/ 
*https://quizizz.com/  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MIA- MIRELA ICHIM 

 
Evaluarea poate juca un rol foarte important în procesul de PREDARE – ÎNVĂȚARE – 

EVALUARE, oferind informații despre progresul fiecărui elev, ghidând astfel învățarea. În urmă cu 5 ani, 
se considera că principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă 
decât sumativă a elevilor, fiindcă furniza cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor 
de discuții sau exerciții online. Însă cel mai puțin prețuită și utilizată este AUTOEVALUAREA, care poate 
avea mai multe rezultate pozitive, pentru că încurajează independența elevului și îi ajută pe aceștia să 
dezvolte abilitățile necesare pentru o învățare autonomă (și pe tot parcursul vieții). 

Cunoscând definiția evaluării ca fiind o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele 
programului de instruire, putem observa care pot fi metodele de evaluare și cum pot fi utilizate în mediul 
online, din următorul tabel: 

Metode de 
evaluare Caracteristici Avantaje Dezavantaje 

Eseuri 

- Redactarea unor texte 
argumentative sau crearea 
unor comentarii ale unor opere 
literare  

- Utilizează 
creativitatea 
- Potrivite pentru 
disciplinele umaniste 

- Greu de 
implementat în 
sistemul online  
- Dificil de 
evaluat cu 
obiectivitate  

Teste tip 
chestionar 

- Se folosesc răspunsuri de 
tip ”Da/NU”(TRUE/FALSE) 
- Răspunsuri multiple 

- Ușor de implementat 
în sistemul online  
- Aplicabile în orice 
domeniu 
- Evaluare cu un înalt 
nivel de obiectivitate 

- Nu se pune 
accent pe creativitate 
- Efort în 
pregătirea întrebărilor 
și răspunsurilor 

Teste de ”Tip 
strategii” 

- Prezența răspunsurilor 
greșite ce par corecte 

- Un număr minim de 
3 răspunsuri pe întrebare 
- Foarte ușor de 
automatizat și procesat 

 

Teste- probleme 
propuse spre 
soluționare 

- Implică atât memorare, 
cât și înțelegerea și abilitatea 
de a utiliza cunoștințele 
dobândite 

- Ajută la memorare și 
înțelegere prin logică 

- Evaluare cu 
obiectivitate relativă 
- Dificil de 
evaluat în mod 
automat 

După cum bine știm o activitate online se poate desfășura atât acasă, cât și la locul de muncă, școală, 
sală de examen sau oriunde există un dispozitiv compatibil cu acces la internet, modalitatea cea mai întâlnită 
de susținere a unui examen online este prin intermediul testelor de tip chestionar, având ca răspunsuri de 
tip ”DA/NU” sau prin selectarea unor variante corecte de răspuns de tip ”un singur răspuns corect/ mai 
multe răspunsuri corecte.  

”Learning Management System” (LMS) reprezintă o platformă de evaluare prin care utilizatorii 
acesteia o pot accesa pentru evaluarea la distanță, prin internet sau intranet. LMS-urile pot varia de la 
anumite sisteme de gestionare a rezultatelor formării și instruirii până la aplicații software pentru 
distribuirea de cursuri cu funcționalități de colaborare online.  

Conform unor studii, în care cadrele didactice au recunoscut că întâmpină dificultăți în derularea 
activităților didactice în mediul online, din cauza lipsei instrumentelor tehnice corespondente, s-a observat 
faptul că aceste activități nu se desfășurau pe platformele dedicate acestor activități didactice 
precum”Virtual Learning Enviroment”, ci se desfășurau sub formă de videoconferințe în spațiul virtual 
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precum ”Skype”, ”Meets”, ”Zoom”, ”Messenger” etc., astfel că s-au creat anumite dezechilibre în 
gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare.  

Evaluarea online oferă atât profesorilor, cât și elevilor o mare diversitate de modalități, astfel că în 
urma evaluării online se debarasează de orice elemente de subiectivism ca și de emoțiile ce-i însoțesc pe 
cei mai mulți dintre elevi la verificările curente și la examenele față în față. 

Astfel evaluarea online economisește timpul și efortul evaluatorilor, fiind utilizată în multe alte 
domenii. De aceea se schimbă raportul profesor – elev prin creșterea încrederii elevilor în obiectivitatea 
profesorilor. Totodată elevii se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind de feed-back-ul atât de necesar pentru o învățare eficientă și performantă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. https://www.prometric.com/ro/test-owners/resources/crearea-testelor-online 
2. https://www.elearning.ro/testarea-online-cunostintelor 
3. Botnaric P, Cucoș C., et. al. ”Școala online- elemente pentru inovarea educației”, Editura 

Universității din București, 2020  
4. https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
5. Baciu C. – ”Elemente de tehnologia informației și comunicării”, edit. Presa Universitară Clujeană, 

2006 
6. https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf 
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EDUCAŢIA ONLINE O PROVACARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: LUMINIŢA IENCIU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUD. ARAD 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afecteză resursele pe diferite paliere.  Învățământul on-line reprezintă o formă de 
învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, 
traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de 
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este 
închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.  Tot ceea ce 
înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare, verificare și notare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare și 
evaluare au alegeri aproape nelimitate. Google Classroom este o aplicație pentru educație inclusă în 
pachetul G Suite for Education care a fost dezvoltată de către Google în colaborare cu profesorii pentru a-
i ajuta să economisească timp și să își organizeze orele într-un mod eficient. În același timp, Google 
Classroom îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii, părinții și colegii lor, 
profesori. 

Avantajele aplicaţiilor educaţionale: 
• Aplicațiile Google pentru educație nu conțin reclame și compania americană a anunțat recent că nu 

folosește datele din emailurile elevilor.  
• Classroom este un instrument care, potrivit CNET, va ajuta la integrarea tuturor serviciilor existente, 

ajutându-i pe profesori să dea teme și să înregistreze progresele elevilor, indiferent de forma în care sunt 
prezentate temele.  

• Activitatea elevilor se inregistrează automat în Google Drive. 
• Ei pot comunica între ei. 
• Profesorii pot posta anunţuri destinate elevilor. 
Dezavantaje: 
• Lipsa feedback-ului audio sau video. 
• Acordarea notelor este o opţiune limitată. 
• Excluderea comunicării face-to-face. 
• Necesitatea conectării la Internet. 
• Acces doar la cerere. 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 
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EVALUAREA ELEVILOR ÎN ONLINE 

 
PROF. IFTENE IULIA – MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.1 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea.  
Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 

pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.  
Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în 

special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din 
experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la 
administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. 

 O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate 
simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe 
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile 
necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent:  
- utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 

temelor de genul: eseuri;  
- alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 

cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  
Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
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şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii.  

S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care 
încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare.  

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare.  

Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a 
evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare.  

Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE - EDIŢIA 2020 

 CÂTEVA OPINII 
 

 PROFESOR IFTIMIU NICOLETA  
COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” BACĂU  

 
 Contextul pandemic actual, pe care îl traversăm de cîteva luni bune, a forţat adaptarea tuturor celor 

implicaţi (elevi–profesori- părinţi- instituţii) în domeniul educaţional la provocări nemaiîntâlnite şi la 
adaptabilitate rapidă. 

 O caracteristică a vremurilor contemporane o reprezintă sicronizarea învătământului românesc cu cel 
mondial, cel puţin în privinţa accesării platformelor educaţionale pe care se desfăşoară orele, în condiţiile 
crizei sanitare. La aceasta, putem adăuga conexiunea cu ce se întâmplă la nivel global, prin accesul 
profesorilor la webinarii sau conferinţe online, prin care se împărtăşesc impresii sau experinţe de bună 
practică. Sintagme precum ,,blended learning” ,,flipped learning” sau ,,flipped classroom” circulă în toată 
lumea şi profesorii sunt familiarizaţi cu aceste concepte, cel puţin la nivel teoretic. Profesorul secolului al 
XXI-lea trebuie sa aibă competenţe multiple, să fie facilitator al învăţării, să aibă abilitatea de a posta/crea 
lecţii virtuale, să fie un bun vorbitor în pubic. Astfel, triada predare-învăţarea-evaluare trebuie regândită. 
Simpla asigurare a accesului la dispozitive a elevilor nu duce, neapărat, la rezultate bune. Evaluarea digitală 
rămâne, în continuare, punctul cel mai sensibil şi vulnerabil încă. Învăţământul românesc este la început de 
drum în educaţia online, nu are experinţa şi acreditarea celui european sau american care exersează de cîţiva 
ani în acest domeniu. Evaluarea interactivă rămâne o coordonată esenţială a demersului educativ din 
mediul online. 

 Când predăm online, trebuie să putem verifica progresul elevilor noștri, astfel încât să îi putem liniști 
cu privire la realizările lor în învățare și să adunăm informații despre situaţiile în care ar putea avea nevoie 
de sprijin suplimentar. Mediul de învățare online ne permite să explorăm diferite metode de evaluare 
formativă și ne oferă o oportunitate ideală de a dezvolta capacitatea elevilor de a se autoevalua prin întrebări 
intensive și feedback-uri direcționate. 

 În mediul online, evaluarea formativă, mai mult ca oricând, trebuie să se concentreze pe creaţie, pe 
exprimarea propriei personalităţi de exemplu, filme video, artă digitală, compuneri scrise, benzi desenate). 
Profesorul trebuie să se asigure, că elevii, prin evaluarea formativă propusă, cunosc de la început: 

 - ce obiective se urmăresc prin evaluare; 
 - cum pot fi atinse obiectivele: ce format va avea produsul final ( de exemplu, portofoliu, proiect, 

produs vizual/scris:  
 - criteriile de evaluare ale produsului final. 
 Este necesar ca profesorul să facă o listă de unelte online cu care elevii vor lucra (de exemplu, cărţi 

digitale, postere, prezentări video) 
 O condiţie obligatorie este aceea de a comunica elevilor, la început de semestru/capitol/lecţie în ce 

va consta evaluarea şi sub ce formă se va desfăşura. Trebuie înlăturate astfel temerile elevilor. Se transmit 
acestora întrebări de tipul ,,de ce vor fi evaluaţi?” ,,, ce materie va fi evaluată?”, ,,cum vor fi evaluaţi ?”, 
,,când vor fi evaluaţi?”. În condiţiile educaţiei online. Şi se oferă răspunsuri clare, precise, prompte.  

 Vom exploata materialele din clasa online pentru evaluare, utilizând activități individuale în scopuri 
multiple de evaluare și vom folosi întrebări profunde pentru a aduna dovezi ale progresului învățării.  

 Putem vorbi astfel de:  
 Evaluare formativă continuă în timpul orelor de curs prin observare. 
 Feedback- ul individual, de grup mic şi de clasă în timp real, după cum este necesar, poate orienta 

profesorul asupra modalităţii de predare. 
 Feedback- ul în caseta de chat care poate fi salvat şi, conţinutul, exportat, oferind o evidenţă a muncii 

scrise a elevilor care pot fi evaluaţi. 
 Activitatea interactivă, având la dispoziţie instrumentele din Suita Google pentru Educaţie ( G Suite 

for Education) este ofertantă, de exemplu, cea de pe Jamboard, pe grupe, poate fi o metodă de evaluare.  
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https://jamboard.google.com/d/1XnBz6lgVbcensDxOhsbR2MLImZS4QO6plIbNeYkNjyo/viewer?f=0 

 https://jamboard.google.com/d/1-QBrS3qijSHAHSCRJdQ3_DDDe1gAYq0F9RUU0YG-
AE8/viewer?f=3 

 Prezentarea studiilor de caz, la clasa a XI-a, la disciplina limba română reprezintă o modalitate de 
evaluare prin proiect. Se evaluează competenţe precum abilităţi digitale, lucrul în echipă, capacitatea de 
sinteză, respectarea planului, produsul final, prezentarea coerentă, fluentă la ora online. După prezentare, 
elevii vor răspunde la întrebări precum ,, Căt de mult mi-a placut această activitate?”, ,,Cât de mult simt că 
am înţeles din această activitate?”, ,,Cât de mult am lucrat la acest proiect?”, ,, Cât de bine l-am prezentat 
la ora online?”. Răspunsurile la aceste întrebări pot constitui autoevaluarea elevilor. 

 Formularele Google sunt la îndemâna profesorului pentru evaluare, un instrument practic, uşor de 
folosit pentru evaluarea unor lecţii/capitole sau subcapitole. O alta problematică, pe care ar trebui să o 
aducem în discuţie, fie şi ca reflecţie, o reprezintă evaluarea standardizată, în privinţa căreia s-au facut 
paşi importanţi în România. Va putea aceasta să reprezinte o evaluare obiectivă în absolut, va înlătura 
erorile, cum ar fi subevaluarea sau supraevaluarea elevilor, întâlnite le examenele naţionale?  

 Forme moderne de evaluare, precum autoevaluarea şi interevaluarea, în sistem online, sunt 
importante, dacă luăm în calcul principiul interactivităţii şi centrarea pe elev. Metodele de evaluare online 
pot fi diferite şi aplicate la nivelul colectivelor de elevi, în funcţie de particilarităţile psiho- intelectuale şi 
de vârstă ale acestora. Indiferent de formele pe care le poate lua, evaluarea online trebuie să fie obiectivă, 
să reflecte cunoştinţele, competenţele, progresul elevilor de la o oră la alta, de la un an la altul, pe drumul 
infinit al cunoaşterii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 1.https://www.schoology.com/blog/digital-learning 
 2. https://webinars.eltngl.com/assessing-young-learners-online/ 
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ETODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. IGNA RAMONA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ, SATU MARE 
 

 Datorită platformelor și aplicvcațiilor existente online, avem o cale larg deschisă în utilizarea 

diverselor tehnologii utile atât în predare cât și în evaluare. 

Experiența acumulată din anul trecut școlar în urma situției existente la nivel mondial datorita Covid 

19, ne ajută să înțelegem și să realizăm că tehnologiile sunt instrumente care trebuie aplicate cu atenție și 

în mod adecvat. Provocarea cea mai mare pentru cadru didactic este să se îndepărteze de noțiunea de 

evaluare obișnuită, de a înlocui o bucată de hârtie cu un document electronic, astfel folosind tehnologia în 

sprijinul elevilor de a deveni autonomi în învățare. 

 În situația actuală trebuie să reflectăm asupra metodelor și instrumentelor pe care le valorificăm în 

cadrul procesului de evaluare astfel încât să poată fi caracterizat prin: atractivitate, să fie ceva incitant, 

stimulativ și eficient. 

 Evaluarea bazată pe utilizarea computerului poate îmbogăți experiența elevilor. Principala utilizare 

a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât evaluarea sumativă a elevilor. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 

 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 

 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 

 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 

 furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 

 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 

 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 

 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 

 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 

 

În literatura de specialitate avem următoarele opțiuni ce includ: 

 teme scrise; 
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 participarea la discuţii online; 

 eseuri; 

 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 

 quiz-uri şi întrebări online; 

 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 

 teme colaborative; 

 dezbateri; 

 portofolii; 

 revizuiri; 

 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: IGNATESCU LILIANA 

 
 ,,Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, o evaluare brută, cu un feedback 

insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii 
sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. ,,  

 Drumul este larg deschis prin aplicațiile disponibile online, pentru diverse tehnologii utile în predare 
și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. 
Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt 
instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de 
noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde următoarele trei 
etape: verificarea, măsurarea și notarea.  

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.  

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații.  

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc.  

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
*metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
*metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. În oricare din formele de evaluare prezentate, în 
momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu 
obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și 
simplu camerele web în grupurile de Skype, Google Classroom sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. Probele practice doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. Din metodele 
moderne, nu știu cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul on-line. Pentru referate și 
proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea 
ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. 
Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) copilul poate filma prezentarea acestora și o 
poate posta on-line de asemenea. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe 
lângă recomandările descrise mai sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor 
un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. Chiar dacă în articol 
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dintre soluțiile mai cunoscute este menționat doar Moodle, țin să precizez că platforma BlackBoard este 
mult mai robustă venind cu modele de implementare atât on-premises cât și on-line.  

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 ,,Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. ,, 
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*Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
*Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 
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https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
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*Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 
978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-
procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ILAȘ MARIANA-IRINA 

ȘC. GIMN. ”LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI 
 
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. 
Evaluările pot fi subiective dacă se aplică o metoda de evaluare “one to one”: profesor - elev. Dacă 

la învățământul clasic, colegii de clasă puteau fi martorii unei evaluări subiective, în situația în care 
evaluarea se face pe format profesor elev pe un canal separat față de ceilalți copii, șansele ca evaluarea 
subiectivă să fie descoperită și “taxată” scad drastic. Iar un părinte, chiar dacă asistă la evaluare, neavând 
termen de comparație cu alți studenți/elevi nu poate trage o concluzie pertinentă. Tocmai de aceea ar trebui 
stabilite prin programarea didactică foarte clar criteriile de evaluare iar acestea criterii să fie publice. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape:  

-verificarea - colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, 
respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin 
aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

-măsurarea - acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la 
indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de 
evaluare 

-notarea - precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație emiterii 
unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Iată câteva exemple: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii, puteți iniția o conferință video pe Meet care e inclus 

gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de 
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.). Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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JOCUL DIDACTIC DIGITAL- METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂŢAREA ONLINE 
 

PROF. ILIAŞ IRINA, COLEGIUL ”SPIRU HARET”  
PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA 

  
 În contextul actual al învăţării online, jocul digital reuşeşte să capete valenţe noi atunci când este 

vorba despre evaluarea elevilor. Experienţa pedagogică devine astfel un spaţiu ludic instructiv-educativ 
care oferă participanţilor dimensiunea nivelului lor de cunoştinţe prin intermediul aprecierii cuantificabile 
şi măsurabile a nivelului lor de competenţe lingvistice, sub aspectul înţelegerii mesajului scris sau oral şi al 
producerii de mesaje orale şi scrise în cadrul orei de limbă modernă. 

 Jocul digital implică utilizarea mecanismelor şi a elementelor de joc în activităţi al căror scop vizează 
implicarea şi motivarea elevilor, astfel încât aceştia să devină participanţi activi în propriul proces de 
învăţare. Obiectivul educaţional este susţinut de către utilizarea afişării instrucţiunilor, a tablourilor de scor, 
a sistemelor de punctaje, a nivelurilor de progres - nivel debutant, intermediar, avansat - şi a recompenselor 
oferite în caz de succes. Practic, un sistem complet de instrumente şi procedee de evaluare este pus la 
dispoziţia participanţilor sub o formă foarte clară, vizibilă, atractivă şi prietenoasă, reprezentând o 
provocare ce se doreşte a fi mereu depăşită în vederea asigurării progresului. Elementele ludice digitale 
(design, programe, recompense etc.) sunt integrate pentru a ajuta elevul să îşi atingă propriile obiective în 
general şi în special cele de învăţare. Rezumând, jocul digital utilizează mecanica jocului clasic pentru a 
transforma experienţa pedagogică în joc cu scopul evaluării nivelului de cunoştinţe lexicale, gramaticale, 
socio-culturale. Regulile jocului permit utilizarea tuturor competenţelor de exprimare scrisă şi orală. În 
general, jocurile digitale în cadrul orelor de limba străină reprezintă documente autentice, facilitând 
învăţarea şi evaluarea. În cadrul jocului video, elevul devine actor al învăţării, deoarece el manipulează 
mediul virtual, îl modifică şi trage propriile concluzii din experienţa de joc. Evaluarea/ autoevaluarea 
intervin în mod evident, ca măsură a aprecierii şi a autoaprecierii. Această perspectivă se încadrează în 
utilizarea metodei acţionale, metodă recomandată de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. 

 Jocul video este un mijloc de informare multi-canal. Elevii sunt uşor de atras deoarece sunt utilizate 
imagini, texte, sunete, animaţii. El facilitează reţinerea cu uşurinţă a unei informaţii captată în context 
comunicaţional. Pentru reuşita evaluării se recomandă parcurgerea unor paşi simpli: alegerea unui joc 
digital adecvat obiectivului propus, parcurgerea unor reguli clare de urmat, stabilirea nivelului motivaţional 
şi al recompenselor. În cadrul evaluării, elevii vor dori instrucţiuni rapide pentru a obţine cât mai repede 
recompense, bonusuri, recunoaştere sau laude. Evaluarea obiectivului trebuie să rămână prioritară, de aceea 
toate mecanismele de joc utilizate trebuie să se refere la competenţele pe care trebuie să le atingă elevii. 
Rezultatele pot fi satisfăcătoare întrucât jocurile digitale pot fi un adevărat adjuvant în evaluare, oferind 
posibilitatea unei alte perspective în abordarea de competenţe. 

 Perspectiva evaluării prin joc digital se alătură celei clasice, tehnologia facilitând acest demers 
didactic prin crearea şi utilizarea unor instrumente cu un real avantaj în învăţarea limbilor străine.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
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Gamification and the entreprise, the MIT Press, London, England, 2014, p.411-420 
2. CASSE, X.; Atelier gamification, Stage pédagogique, New LSF, Montpellier, France, 2019 
Sitographie:  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ILIE CARMEN IULIANA 
G.P.P PRICHINDEL SUCEAVA 

 
 Anca Nedelcu, profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, spunea foarte bine că ”în aceste zile, nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice 
în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer). Vorbim 
despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, 
bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din 
aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați 
de adulții din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în 
același timp, unele pline de încredere și siguranță.” 

 Perioada prin care trecem este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună 
modalitate pentru a ne ține conectați cu școala. Este important să păstrăm un oarecare program și să 
încercăm să rămânem organizați pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară. 

 Desigur, ca și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile elevilor 
sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții își păstrează aceeași energie și în 
mediul online. 

 Între metodele utilizate în învăţământul preşcolar predomină metodele alternative, fără a fi excluse 
cele clasice precum aprecierea performanţelor prin atribuirea de calificative sau teste individuale de 
cunoştinţe şi/sau deprinderi, ce iau forma unor fişe cu sarcini. Sunt folosite fişele de evaluare şi 
calificativele, deşi acestea sunt foarte apropiate de învăţământul obligatoriu. 

 Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate în mediul online pot fi amintite: 
 lucrările practice,  
 portofoliile cu produsele copiilor,  
 aprecierile verbale,  
 autoevaluarea,  
 serbările,  
 discuţiile individuale cu copiii,  
 afişarea lucrărilor,  
 aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, emoticoane, like-uri 
 În baza răspunsurilor adunate în urma unui sondaj realizat, putem aprecia faptul că, modalităţile de 

evaluare cele mai utilizate în mediul oline sunt cele specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu 
simboluri şi evaluările verbale. Majoritatea cadrelor didactice au apreciat că, în momentul evaluării sunt 
transmise cu claritate sarcinile pe care copiii le au de îndeplinit, criteriile de evaluare a rezultatului şi 
finalitatea întregii sarcini. 

 Comunicarea rezultatelor evaluării este considerată a avea un rol foarte important pentru că: 
- stimulează interesul copilului pentru a participa la activitate; 
- evită formarea unui tip de judecată socială bazată pe etichetare; 
- ajută copilul să îşi formeze o imagine corectă despre sine. 
Ce trebuie să facă educatoarea? Iată câteva sugestii: 
- „Să explice foarte bine, clar şi pe înţelesul celor mici, sarcinile pe care le au de îndeplinit şi, mai 

ales, cu ce consecinţe şi pentru ce, ca şi finalitate”. 
- „Să evite să spună unui copil că nu a făcut nimic bine, pentru a nu-l inhiba”. 
- „Copiii nu trebuie supraapreciaţi sau subapreciaţi. Ceilalţi copii din jurul lui observă şi trebuie 

învăţaţi să îl încurajeze, iar copilul trebuie să înţeleagă ce a greşit şi să accepte că a greşit.” 
- „Să vadă dacă este mulţumit sau nemulţumit copilul de lucrarea lui şi să găsească ceva bun, chiar 

dacă este nemulţumit copilul („N-am lucrat frumos„). Efortul copilului trebuie apreciat.” 
- „Copilului i se comunică unde a greşit şi ce trebuie să facă pentru a cunoaşte rezultatele muncii lui 

şi a şti cum să procedeze pentru a-şi îmbunătăţi performanţa”. De asemenea, cadrele didactice au accentuat 
în unanimitate ideea necesităţii comunicării evaluării „începând cu aspectele izbutite”, pozitive, pentru a 
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avea un efect stimulativ pentru învăţăre şi au subliniat că este de preferat „evitarea criticii care 
demobilizează”. 

- O condiţie extrem de importantă a unei evaluări, cu efect benefic asupra progresului în învăţare a 
fost considerată nuanţarea aprecierilor verbale („Şi tu poţi!”) şi tonul cald, „sfătuitor” al vocii educatoarei 
în situaţia identificării greşelilor. „Nu trebuie ascuns copilului că are lacune, trebuie să ştie ce a greşit, dar 
totul trebuie făcut cu zâmbet şi stimulativ: ”Şi tu ai făcut bine, dar poţi şi mai bine!”. 

 Opiniile relatate mai sus au pus în evidenţă faptul că evaluarea este privită de către cadrele didactice 
care au fost implicate în cercetare ca fiind un mijloc de stimulare a participării copiilor la activitate, un mod 
suportiv de încurajare a performanţei bazate pe criterii clar formulate către copii, punând accent mai mult 
pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin pe eşecuri sau greşeli, tocmai pentru a-i da mai multă încredere 
în sine, dar şi a-i contura o imagine de sine conformă cu realitatea. 

Sperăm ca, acest an şcolar să aducă un plus de “prospeţime” în planul strategiilor de predare-învăţare-
evaluare utilizate în învăţământul preşcolar şi, totodată, să îndrepte atenţia cadrelor didactice-educatoare 
către două teme mari, de interes internaţional: NOILE EDUCAŢII şi EDUCAŢIA DE GEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
**Oprea, C.L., Strategii didactice interactive, EDP București, 2008 
**Ezechil, L., Păiș-Lăzărescu, M., Laborator preșcolar, Editura V&Integral București, 2002 
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PROVOCĂRI ÎN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ILIE GABRIELA ALEXANDRA  

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BAICOI 
 
 Procesul educaţional actual cunoaşte un transfer de la forma sa tradiţională către un proces digital, 

situaţia pedagogică având drept componentă distinctă calculatorul electronic. Transferul către mediul 
digital este determinat de necesitatea stăpânirii informaţionale a proceselor în timp real, în contextul 
globalizării. 

Evoluţia concepţiilor despre evaluarea educaţională parcurge, la sfârşitul secolului XX, momentele 
trecerii de la „cultura testării” la „cultura evaluării”, adică de la „măsurare” la evaluare „autentică”. 
Paradigma dominantă în anii 60-70 a acordat mare atenţie măsurării, nevoii de precizie, soluţia fiind 
formularea obiectivelor educaţionale în termeni comportamentali, măsurabili, operaţionali. Astfel, se 
considera că precizia în formularea obiectivelor reprezintă o premisă pentru obiectivitatea, validitatea şi 
fidelitatea evaluării.  

Abordările teoretice şi metodologice au evoluat în ultimele decenii. Pornind de la întrebarea “ce 
rezultate dorim să obţinem în urma învăţării?" şi de la analiza efectelor negative ale evaluării asupra 
curriculum-ului şi activităţilor de formare, asupra formatorului şi cursanţilor, s-a încercat o „re-proiectare” 
a evaluării. Teoreticienii nord-americani utilizează termenul de „evaluare autentică”, pentru a desemna 
această nouă concepţie. Evaluarea nu mai este considerată doar o modalitate de control, finalizată potenţial 
cu sancţiuni. Ea este concepută drept parte integrantă a întregului proces de instruire, şi nu etapă separată a 
acestuia. În acest nou context, rolul evaluării este de a sprijini învăţarea şi formarea, fără a le “distorsiona”.  

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 
procesului de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea 
ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învăţare, dar în acelaşi timp ne oferă 
date despre corectitudinea stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în 
rezultatele şcolare.  

La nivel de microsistem, al activităţilor instructiv-educative concrete, evaluarea are ca scop 
cunoaşterea randamentului şcolar, respectiv a raportului dintre performanţele realizate şi demonstrate de 
elevi şi performanţele anticipate şi proiectate de cadrul didactic. Şi la acest nivel, evaluarea şi autoevaluarea 
îşi exercită funcţia de feed-back secvenţial.  

Metoda de evaluare este considerată o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit. Metodele de evaluare sunt împărţite în două categorii: 
metode tradiţionale de evaluare şi metode alternative sau complementare de evaluare. Astfel metodele 
tradiţionale de evaluare sunt considerate clasice, în timp ce metodele alternative sau complementare de 
evaluare sunt considerate moderne.  

 Evaluarea tradiţională procedează în felul următor: constată, compară şi judecă. Este aproape 
exclusiv centrată pe individ (elevul) şi apreciază conformitatea cunoştinţelor redate (lecţia învăţată, 
cunoaşterea regulilor de ortografie sau prezentarea unei dizertaţii) şi a atitudinilor şi a comportamentelor 
(respectarea autorităţii, efortul în lucru).  

Evaluarea modernă evaluează indivizii în raport cu o normă. Dar această normă de referinţă, precum 
şi criteriile de apreciere sunt clar formulate, cunoscute şi de către evaluator şi de către evaluat. În plus, 
evaluarea se sprijină pe instrumente elaborate cu grijă, în funcţie de obiectul şi obiectivul evaluării. 
Evaluarea modernă se deosebeşte de evaluarea tradiţională prin trei aspecte. Mai întâi prin transparenţă şi 
ordonare metodologică, apoi prin obiectele şi obiectivele evaluării şi, în sfârşit, prin redundanţă de la centru 
(minister) spre periferie (cadrele didactice). Metodele de evaluare moderne sunt: portofoliul, proiectul, 
investigaţia, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor şi autoevaluarea. 

Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator 
realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute. 
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Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

 Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de 
elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu 
de aplicat. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
• Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
• Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
• Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator. 
• Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 

formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 
• Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 

anume, adevărat sau fals. 
• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 

corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
• Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul 

corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 
• Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial 

corect sau incorect. 
• Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o 

ordine corectă. 
• Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 

coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 
Profesorii constată avantajele și dezavantajele, pe termen scurt, ale acestei metode.  
Avantaje pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în 

interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare 
și dezvoltare competențe IT; utilizarea telefonului mobil în cadrul procesului educațional; învățare unii de 
la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între 
ei chiar dacă au același tip de test, etc. 

Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea posibilităţilor de 
testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; 
cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, timp 
pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi, lipsa dispozitivelor moderne în școli sau în familie. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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3. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Română, Institutul 

de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Bucureşti, 2010. 
4. Neacşu, I.; Potolea, D.; Radu, I.T. – Reforma evaluării în învăţământ – concepţii şi strategii, 

Ministerul Învăţământului, Bucureşti 1996  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ILIE MARIA-RALUCA 

COLEGIUL “FERDINAND I” MĂNECIU 
PRAHOVA  

 
Resursele web au devenit aproape indispensabile în predarea, învățare și evaluare. În ultima perioadă 

au apărut foarte multe aplicații web care ne ajută să atingem obiectivul final: transmiterea informației și 
asimilarea acesteia de către elevi. Totuși trebuie să fim atenți la calitatea cestora și la faptul că, de multe 
ori, ce este mult strică. Datoria noastră ca dascăli este aceea de a studia, de a verifica și de a selecta, astfel 
încât elevul nostru să nu fie speriat de nou și să nu simtă lipsa legăturii create cu persoana din fața sa. 
Trebuie să ținem cont de faptul că învățarea online este orientată către persoană, ceea ce face ca elevul să-
și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare propriilor interese. 

Putem spune că resursele web reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne care facilitează 
procesul de predare-învățare-evaluare. Clasa este acum un loc virtual de învățare, dar lecțiile online pot 
prezenta același conținut și pot dezbate similar ca și cele convenționale.  

Evaluare în mediul online are și ea un rol desul de important în procesul instructiv educativ. În ultima 
perioadă au apărut foarte multe oportunități de a facilita procesul de evaluare în mediul online. 

Google Classroom oferă posibilitatea de evaluare orală prin folositea Meet video. Aici pot fi corectate 
temele și se poate oferi feedback direct fiecărui elev. Se poate crea o bancă de comentarii astfel încât 
profesorul să-și dea seama cât și cum au fost asimilate informațiile. 

Google Jambord este un mod de interacțiune directă cu clasa. Elevul răspunde pe loc, prin enunțuri 
scurte și întreaga clasă poate interveni cu propriile idei și păreri prin completarea de post-it-uri virtuale. 20 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback dar și 
pentru a crea teste scrise. Programul permite profesorului să inclută imagini sau tutoriale pentru suport sau 
interpretare. Elevii pot primi itemi cu răspuns simplu, itemi cu răspuns multiplu, itemi cu răspuns scurt, 
paragraf, dropdown etc. Funcția Quiz permite oferirea de feedback promt. Elevii pot afla imediat dacă au 
răspuns corect sau nu. Tot aici pot fi incluse explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să 
le primească la finalizarea testului.21 

Kahoot este o aplicație care permite construirea de itemi cu răspuns simplu, verificarea cunoștințelor 
pentru un număr mare de elevi într-un interval scurt de timp. Este o aplicație care stârnește interes și dorință 
de competiție. 

Quizizz este o altă aplicație care oferă posibilitatea evaluării atât în mediul online cât și față în față. 
Elevii își pot vedea progresul după fiecare răspuns dar și poziția în raport cu ceilalți colegi. 

Există multe programe pe care elevii le pot folosi pentru realizarea de prezentări, de filmulețe și jocuri 
care au ca scop îmbunătățirea cunoștințelor și totodată îmbunătățirea actultui educativ-formativ. 

Pentru a face mai ușoară trecerea de la clasic la online, elevul trebuie încurajat astfel încât să prindă 
încredere și să nu se sperie de nou și necunoscut. În contextul online implicarea este esențială iar 
instrumentele folosite trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atent asupra elevilor. 

 
  
 
 
 

20https://jamboard.google.com/d/1h_7TKM5EySBc1kGSluLX-XG95XauEVktYNdKL7btsCc/viewer?f=0 
21 https://docs.google.com/forms/d/1Apvmia_KjlrRqQBX6NLFCtxcKdJjuwcpGZG1q69rmao/edit  
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TEST INIȚIAL CLASA A X-A 

 

FERESTEAN IOAN 
 

I. Stabilește secolul: 3p 

 

1100  1444  1555  1241  1966  

2011  1504  1900  900  1848  

33  117  602  1304  1700  

106  1453  1789  100  313  

 

II. Răspunde cu adevărat sau fals la următoarele afirmații: 2p 

 

1. Orașul Babilon a fost fondat in Pen. Balcanica.  

2. Titlul suveranului Egiptului era faraon. 

3. Creștinismul apare in secolul I in zona Europei de Sud. 

4. Roma a fost fondata in anul 753 îen. 

5. Vlad Tepes a domnit in Tara Româneasca. 

6. Negru Voda a descălecat la est de Carpați, in Moldova. 

 

III. Prezintă în 2 pagini situația Statele Medievale Romanesti pe plan intern si extern in Evul 

Mediu avand in vedere: 4p 

 

- Menționarea unui domn si a unei lupte purtate de acesta. 

- Prezintă relația politica intre Statele Medievale Romanesti si Imperiul Otoman. 

- Prezintă un context extern in care Statele Medievale Romanesti au colaborat. 

- Menționează o măsura luată de un domn roman pe plan intern. 
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Declanșarea pandemiei cauzate de virusul Covid-19 în întreaga lume, și măsurile inițiate pe plan 

național în vederea limitării răspândirii virusului au condus la o reconsiderare a modului de realizare al 
procesului de predare-învățare-evaluare și a facilitat trecerea către un învățământ exclusiv digitalizat. La 
început, felul în care urma să se desfășoare școala online era încă neclar iar provocarea a fost mai ales 
pentru profesori, care s-au văzut nevoiți să gândească (aproape singuri) un sistem nou și eficient de predare-
învățare-evaluare. 

În acest context, atât Ministerul Educației și Cercetării cât și cei interesați în asigurarea unei 
permanențe în instruirea elevilor au pus la dispoziția profesorilor o gamă variată de resurse online și offline, 
care pot fi utilizate pentru a conecta cadrele didactice și elevii, pentru a asigura continuitatea activității de 
învățare pe întreaga durată de suspendare a cursurilor, pentru a furniza metode eficiente de învățare elevilor 
săi și, nu în ultimul rând, pentru a sprijini dezvoltarea profesională și personală continuă a celor interesați. 
Astfel, școala românescă și-a mutat cursurile în mediul virtual prin intermediul aplicațiilor care facilitează 
comunicarea sincron / asincron, a platformelor de e-learning. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Profesorii care caută 
modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri 
aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Instrumentele de lucru asincron avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele lor. În 
termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
profesorul are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De asemenea, dacă 
se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta 
revizuită. Totodată, majoritatea mijloacelor se pot folosi în ambele modalități, atât asincron cât și sincron, 
depinde de profesor dacă vrea să urmărească in timpul acelei lecții ce se lucrează (în Google docs, de 
exemplu) sau așteaptă rezultatul mai târziu. 

Dacă profesorul dorește să comunice în timp real cu elevii sau să ilustreze instant aprofundarea unor 
cunoștințe sau să colecteze date pentru folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. 
Cu ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia 
imediat sau se poate motiva elevul care are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei.  

O soluție des utilizată în evaluarea on-line este testul grilă. Pentru a crește gradul de corectitudine a 
unei evaluări on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului 
de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROF. NICOLETA LIVIA ION 

LICEUL TEORETIC COSTEȘTI 
 
În noul context social, economic, educațional, învățământul online a devenit o certitudine care ne 

ajută să continuăm una dintre cele mai importante componente ale vieții – educația. Atât profesorii cât și 
elevii și toți cei implicați în actul educațional caută resurse de a adapta învățarea la mediul online. Efortul 
pentru a transmite și recepta mesajul este făcut din ambele părți și trebuie să fie susținut și constant. Pentru 
a putea măsura acest proces avem nevoie de evaluare.  

Prin evaluare educatorii pot observa și cuantifica gradul de achiziție și însușire a informațiilor 
transmise. În sistemul de învățământ fizic evaluarea se realizează prin feedback direct după fiecare 
activitate sau prin întrebări și răspunsuri sau prin tezele și lucrările de control. În învățarea online putem 
folosi evaluarea longitudinală, putem transmite un feedback direct atunci când activitatea de învățare are 
loc în direct prin intermediul platformelor Google Meet sau Zoom, când elevii pot interveni direct la lecție, 
pot adresa întrebări sau pot răspunde ei la întrebările profesorului sau ale altor colegi. În afară de acestea 
mai sunt alte resurse de evaluare pe care le putem folosi cu elevii noștri. 

Una dintre aplicațiile pe care le putem utiliza cu elevii noștri care le captează atenția și face din 
învățare un mijloc atractiv de acumulare și transmitere de informații este Wizer.me. Ca toate aplicațiile și 
aceasta necesită crearea unui cont. Odată creat aici puteți adăuga clasele și puteți atribui elevii în clasa 
respectivă prin transmiterea unui cod către ei. Pe această platformă puteți crea voi înșivă fișele de lucru pe 
care le puteți folosi apoi la mai multe clase sau în ani diferiți sau le puteți găsi în cadrul comunității 
wizer.me. Fișele create pot fi salvate și în contul de Google Drive. Puteți stabili o oră cu elevii când doriți 
să le atribuiți fișa de lucru sau testul și le transmiteți fișa. La finalul timpului de lucru elevii află care este 
scorul printr-un feedback imediat. Elevii trebuie să știe că învățarea nu se oprește acolo ci că aceste teste 
sau evaluări sunt folosite pentru a observa ce informații trebuie consolidate.  

Un model de evaluare și autoevaluare pe care îl putem folosi este schema KWL (Know, Want to 
know, what I Learned: Ce știu/ Ce vreau să știu/ Ce am învățat). Elevii realizează schema pe caietele de 
lucru completând fiecare coloană în funcție de ceea ce cunosc sau ceea ce acumulează pe parcursul lecției. 
Această schema le atrage atenția elevilor, face ca învățarea să-i implice activ și susținut știind că la final 
vor trebui să completeze cu informațiile noi pe care și le-au însușit.  

O altă schema de evaluare și autoevaluare face apel și la partea afectivă. Elevii pot completa un mic 
chestionar la finalul lecției: 

Lecția de astăzi 

□ Am înțeles ....................................................................... 

□ Mai am nevoie de ajutor la ............................................ 

 Mi-a plăcut ...................................................................... 

 Nu mi-a plăcut ................................................................. 

În felul acesta elevii nu transmit doar informațiile memorându-le ci încearcă să le treacă prin filtrul 
afectivității, pot observa dacă informațiile acelea fac parte dintr-un domeniu care chiar le place și pe care 
ar dori să-l aprofundeze.  

O altă tehnică asemănătoare este Aruncă zarul/ Roll the dice. Elevii pot completa câteva informații 
despre lecția pe care au avut-o: 

1. Vreau să-mi aduc aminte ................................................ 
2. Ceva ce am învățat astăzi ................................................ 
3. Un cuvânt care să rezume ce am învățat ......................... 
4. Ceva ce știam deja ........................................................... 
5. Sunt încă confuz/ă despre ................................................ 
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6. Un moment ”aha” pe care l-am avut azi .......................... 
Elevii pot da cu zarul și în funție de număr completează una dintre afirmații. Nu trebuie să ne facem 

griji dacă elevii trișează la aruncatul cu zarul. Scopul nostru este să-i facem pe elevi să se gândească la 
afirmațiile transmise putând să ne dăm seama care este gradul de achiziție a informațiilor.  

Prin astfel de activități putem evalua învățarea la cele patru nivele:  
1. Reacția – le-a plăcut lecția? 
2. Învățarea – și-au însușit informațiile, pot folosi conceptele noi în context, pot reproduce 

informațiile? 
3. Comportamentul – lecția i-a ajutat să achiziționeze abilități noi, au lucrat bine în echipă, s-au 

coordonat? 
4. Rezultatele – elevii folosesc informațiile independent și în cadrul altor contexte. 
Multe platforme de învățare online pot fi folosite și pentru a evalua rapid învățarea. Să nu uităm de 

Google Forms care este foarte util și la care feedback-ul este imediat. De asemenea, în cadrul lecției de pe 
Classroom putem folosi resursa Jamboard. Le putem adresa elevilor o întrebare și aceștia postează 
răspunsul imediat. Într-adevăr cu acest Jamboard nu putem evalua foarte mult ci doar o secvență scurtă, un 
răspuns scurt. Dar poate fi folosită în cadrul unei activități care necesită un răspuns scurt și rapid.  

Există mai multe resurse online pe care le putem folosi în ceea ce privește evaluarea și care îi poate 
implica și pe elevi. Aceștia pot realiza ei înșiși activitățile de evaluare pe care le transmit colegilor. Pot 
folosi ca resurse Kahoot sau Wordwall sub supravegherea profesorului. Elevii pot realiza resursele de 
evaluare pe care le aplică colegilor făcând astfel din evaluare și un proces de învățare. 

Învățarea și evaluarea se realizează pe parcursul vieții și tot timpul vom căuta resurse pentru a le 
realiza și pentru a ne adapta astfel încât rezultatul să fie unul optim pentru toți cei implicați.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA INFORMATICĂ 
  

 INF. IONASCU ANA MIRABELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
Evaluarea sau examinarea, reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de 

învăţământ, care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, 
performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. A 
evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost 
atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare. Aceasta este punctul de final dintr-o succesiune 
de acţiuni cum sunt: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a 
scopurilor sau măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Metodele şi tehnicile folosite se clasifică după mai multe criterii, şi anume: 
I. După cantitatea de informaţii încorporabile de către elevi – se întîlnesc: 
a) evaluarea parţială – cînd se verifică elementele cognitive sau comportamente secvenţiale (se 

foloseşte ascultarea curentă, extemporale, probe practice). 
b) evaluarea globală – atunci cînd cantitatea de cunoştinţe este mare, datorită acumulării acestora ( 

sunt folosite pentru evaluare examenele şi concursurile). 
II. După perspectiva temporală – sunt întîlnite: 
a) evaluarea iniţială – se face la începutul unei etape de instruire şi stabileşte nivelul de pregătire 

anterior al elevilor.  
b) evaluarea continuă – se realizează în timpul instruirii şi cercetează măsura în care elevii 

încorporează informaţiile transmise. 
c) evaluarea finală – se realizează la sfîrşitul perioadei de formare şi analizează cunoştinţele pe care 

elevii şi le-au însuşit în acea perioadă. 
Evaluarea on-line poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau 

un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
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opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.  
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MOTIVAȚIA EVALUĂRII ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

-STUDIU- 
 

PROF. IONEL EUGENIA-MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA 

 
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în 
mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine 
clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior 
activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu 
un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 
și fiecare elev îi solicită atenția. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 
spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma 
dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt 
acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda 
limitata sau de trafic încărcat. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării 
în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea 
urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, 
de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată 
de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru 
profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un 
impediment mai mult în învățământul secundar. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în 
ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent: 

- aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum 
Whatsapp, Facebook messenger etc; 
- apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev;  
Pe locurile următoare se situează: 
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- utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 
ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc.; 

- platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.; 
- aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, 

Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative 
complexe. 

Această orientare predilectă pentru platforme mai degrabă simple, gratuite, ușor de utilizat imediat 
este de înțeles în contextul analizelor de mai sus și în contextul faptului că nu s-a învestit suficient în 
platforme online adecvate nevoilor specifice ale instituțiilor de învățământ. Este necesar ca în perioada 
următoare să existe o preocupare constantă, susținută prin politici educaționale, de a achiziționa și/ sau de 
a dota școlile cu astfel de instrumente, depășindu-se și înglobându-se acțiunile derulate prin intermediul 
unor proiecte, unele de real succes precum eTwinning sau Rețeaua EDU. 

Raportându-se la aspectele care orbitează în jurul învățării temeinice, profesorii se centrează în 
special pe faptul că elevilor cu care lucrează le place să învețe utilizând instrumente și resurse digitale. 
Acest lucru, împreună cu un alt efect important („elevii reușesc, într-o bună măsură să lucreze autonom”) 
sunt elementele pe care orice măsură ulterioară intrării forțate a școlii în online trebuie să țină seama. Este 
clar că utilizarea unor instrumente digitale crește atractivitatea pe care elevii o au față de procesul de 
învățare și de școală la nivel general. Este o continuitate firească cu modul în care încă din 2001 Prensky 
numea generația tânără „nativi digital” – o generație care „se naște cu telefonul/ tableta în mână” și – în 
consecință – este mult mai dispusă să se implice într-un proces de învățare care utilizează cu preponderență 
modalitățile de lucru cu care este deja obișnuită. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*„EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X), ediţia din i a n u a r i e  2 0 1 8 ,  o n l i n e  
*http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale 
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INTERACȚIUNI DIDACTICE ÎN EVALUAREA ONLINE 

-STUDIU – 
 

PROF. IONEL GABRIEL-ADRIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALICE VOINESCU” 

DROBETA TURNU-SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm și elementele negative care sunt evidențiate de către cadrele 

didactice, în primul rând prea multe aplicații și platforme îi încurcă pe elevi. Este evident că școala – chiar 
și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru elev o resursă de siguranță și de 
continuitate. În momentul în care sunt utilizate prea multe platforme există riscul ca respectiva unitate, 
elementul de securitate emoțională să fie perturbat, pentru că elevii pot să aibă o senzație de nesiguranță 
cauzată de faptul că mutarea de pe o platformă pe alta induce o repoziționare, o reconsiderare a adaptării și 
așa dificile efectuate foarte brusc. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). „Spre deosebire de 
metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în legătură 
cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele alternative de evaluare prezintă 
cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu 
instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare 
obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe 
şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.”  

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. În învăţământ, evaluarea dobândeşte o anumită specificitate, 
având în vedere faptul că activitatea educaţională în ansamblul ei este orientată şi raportată la un sistem de 
valori ale culturii, ale ştiinţei, literaturii şi artei, ale filosofiei şi moralei, ale calităţii umane şi sociale. Cu 
alte cuvinte învăţământul îşi declară în mod clar priorităţile pentru un anumit sistem de valori, îşi justisfică 
opţiunile şi preferinţele în raport cu anumite valori traduse în obiective. Aceste valori trebuie să şi le 
însuşească şi să şi le interiorizeze elevul, să le integreze în structurile sale de cunoaştere şi simţire, în 
conduita personală. 

Din perspectiva abordării curriculare şi sistemice a procesului de învăţământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se 
realizează procesul de învăţământ, cu predarea şi învăţarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile şi 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării: obiectul evaluării (ce se 
evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc. 

În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreglarea, 
autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie statică, bazată pe control, examinare, sancţiune. În acest fel se 
poate ajunge la “învăţarea asistată de evaluare”. 

Mai mult decât atât, de la momentul în care școala avea un anumit management crescut în sala de 
clasă, în cazul mutării școlii în online rolul părintelui ca partener al cadrului didactic este unul în creștere 
(pentru că părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze procesul de acasă și să se asigure atât 
de funcționarea fizică a sistemului cât și de motivarea și implicarea elevului). În aceste condiții, este evident 
că profesorii observă că „în general, părinții nu pot acorda suportul necesar” pentru toate aceste elemente. 
Punctăm încă o dată că o regândire strategică a priorităților de reformă în educație trebuie să includă o 
școală a părinților la nivel național care să ofere un parteneriat școală – familie mult mai centrat pe obiective 
și mai puțin pe furnizarea de resurse pentru buna funcționare a procesului de învățământ. În acest mod 
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putem să înțelegem mai clar și de ce profesorii consideră în mai mare măsură că „în situația actuală, elevii 
nu mai pot să fie determinați să învețe” deși la altă variantă de răspuns considerau – așa cum am evidențiat 
deja – că elevilor le place să învețe utilizând instrumente și resurse digitale. Chiar dacă ar putea să pară că 
există o anumită contradicție între cele două opțiuni de răspuns, în fapt, tocmai elementele pe care le-am 
subliniat anterior (spre exemplu, incapacitatea părinților de a acorda suportul necesar, absența feedbackului 
prompt si a monitorizării sau multitudinea de aplicații și platforme la care elevii au trebuit să se conecteze 
în aceste zile) sunt cele care pot să destabilizeze motivația elevilor pentru un învățământ online. 

Percepțiile cadrelor didactice privind dificultățile elevilor sunt relativ omogene la o diferențiere pe 
mediul în care este situată instituția școlară. Întrucâtva firesc, impedimentele sunt sensibil mai mari pentru 
elevii din mediul rural comparativ cu cei din orașele mari, în special în ceea ce privește accesul la 
echipamente, la Internet, precum și în privința competențelor digitale. 

Elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest 
caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate 
medii și slabe la învățătură. Aici este un aspect interesant care confirmă situarea lipsei obișnuinței elevilor 
de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă între dificultățile semnalate de cadrelor didactice 
pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și ei acces la tehnologie, aceștia sunt mai 
puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării. Dacă pentru elevii cu rezultate bune și foarte bune 
aderența la modul de învățare cu ajutorul tehnologiei este una de lungă durată (și astfel dispun de un cod 
tehnologic elaborat) pentru elevii cu rezultate școlare medii și slabe acest lucru este mai dificil (ei dispunând 
de un anumit tip de cod tehnologic restrâns, bazat în special pe utilizarea tehnologiei pentru scopuri de 
socializare și entertainment). Școala trebuie să se implice mai mult în diminuarea acestei discrepanțe 
(dându-le mai des elevilor teme care implică utilizarea tehnologiei) astfel încât să diminueze ecartul dintre 
cele două tipuri de coduri tehnologice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X), ediţia din i a n u a r i e  2 0 1 8 ,  o n l i n e  
*Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
*Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană,  
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 EVALUAREA ELEVILOR ÎN ONLINE 

 
 IRINA IONESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI 
 
Evaluarea reprezintă procesul de obținere a unor informații în vederea organizării, măsurării și 

aprecierii rezultatelor școlare cu scopul adoptării unor decizii privind ameliorarea activităților viitoare. 
 Ca și profesori trebuie să știm în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. Elevii 

trebuie evaluați la sfârșitul unităților de învățare, a semestrului și al anului școlar și acordată o notă finală 
care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control 
asupra lacunelor de învățare ale elevilor, atunci putem folosi activitățile de învățare pentru a viza 
respectivele lacune. 

Evaluarea în on-line a apărut odată cu progresele pe care tehnologia le-a pus la dispoziție. Învățarea 
on-line îi ajută pe elevi să progreseze, evaluarea on-line ne ajută să ghidăm și să formăm procesele de 
învățare ele elevilor. 

Instrumente sau aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont.  
Aplicația ne permite să setăm limba în română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 
• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – se pot crea fișe de lucru 
• Clasele mele – se pot indica grupurile de lucru 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web.  
Aplicațiile sunt: JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte 

încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix 
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(crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și Jquiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot! - este o platformă gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. 
 A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din 
întreaga lume.  

Crează: - creează un joc distractiv în câteva minute; il numim "kahoote". Poţi face o serie de întrebări, 
formatul şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame 
întrebărilor tale pentru a face testul cât mai plăcut. 

Joacă: - Kahoot-urile se joacă cel mai bine într-o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor de pe propriile 
dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni lecţia. Pe 
lângă puterea de a creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

Distribuie: - Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt 
în aceeaş cameră sau în părţi diferite ale lumii. După un joc, încurajează jucătorii să creeze şi să distribuie 
propriile lor kahoot-uri pentru a aprofunda  

înţelegerea, stăpânirea şi scopul, precum şi pentru a se angaja în discuţii peer-led.  
 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
* quizizz.com/ wordwall.net/ro quizlet.com/ learningapps.org/ 
* en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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INSTRUMENTE ONLINE FOLOSITE ÎN EVALUARE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR IONESCU LAVINIA MIHAELA,  

CNI MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 
 
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem 
un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Aplicația Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii 
de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și 
pentru elevi de toate vârstele. Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator 
care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin 
furnizat de aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de 
întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” 
disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și 
când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior 
de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce 
timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. 

Acest instrument Web 2.0 se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi 
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), 
exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi 
utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. 

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia 
au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați 
să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, 
o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat 
evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea 
acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai 
bune. Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: crearea unui test; căutarea unor teste create anterior, 
vizualizarea rapoartelor; conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; conține clase create 
sau importate de pe Classroom; conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau 
care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 
importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

 1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

 2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
 3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
 4. Poll (sondaj) 
 5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
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Deci, Quizizz este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru școlari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 

Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferitele modele oferite de 
platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
 PROFESOR IONESCU MARIANA, CALARASI  

 
 Tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de tehnologie 

și, pe măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. 
Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 
și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât 
și pentru părinți. 

Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția 
copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele 
digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor.“ 

Platformele online – de ce copiii învață cu plăcere 
1 – Completează învățarea clasică 
În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 

un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să 
socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 
provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație. 

2 Dezvoltă autonomia și curiozitatea 
Atunci când accesează un produs educațional online cum este de pildă, copiii pot alege singuri între 

diferitele secțiuni ale platformei: Cufărul cu jucării, Exploratorul vesel, Locul meu de joacă, Misiune 
specială sau Clubul Isteților. Prin jocuri ce completează perfect manualul digital Intuitext, copiii pornesc 
într-o călătorie virtuală prin lume, uimindu-vă de câte lucruri minunate află 

3 Transformă tehnologia într-un aliat pe termen lung 
Școala Intuitext este locul care transformă dorința insistentă a copiilor de a se juca pe tabletă, pe 

calculator sau pe telefon, dintr-o problemă într-un avantaj! Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, 
copiii își vor antrena abilități importante precum memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și 
inteligența emoțională. Și nu numai! Vor exersa ce învață la școală, vor învăța lucruri noi și vor descoperi 
lumea înconjurătoare! 

4 Permit copiilor să învețe în ritmul propriu 
În ceea ce privește produsele, fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare fie una 

pentru elevii de gimnaziu), informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților 
sau al unui profesor meditator. Astfel, elevii lucrează în ritmul lor, vizionează ori de câte ori au nevoie un 
anumit filmuleț explicativ și își pot urmări îndeaproape evoluția. 

 
 
 
 
 
 Bibliografie 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1,  
• https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatel

e_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
 

1687

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/beneficiile-invatarii-online/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/playful-parenting-si-educatia-prin-joc/
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations


 
INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE LA DISCIPLINA CHIMIE 

 
PROF. IONESCU NICOLETA – NONA,  

LICEU TEHNOLOGIC ”LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Evaluarea, prezintă un rol deosebit, rol într–o permanentă creştere, deservind trei mari scopuri: să 

asiste învăţarea, să măsoare achiziţiile individuale, să evalueze programe.  
Evaluarea s–a dorit a fi centrată pe strategiile specifice pe care elevii le folosesc în rezolvarea 

problemelor, identificându–se acelea care provoacă o dezvoltare continuă a eficienţei şi sunt ancorate la un 
domeniu particular de cunoştinţe şi deprinderi, profesorii utilizând teste (iniţiale, sumative, formative) care 
cuprind itemi: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi. 

Instrumentele de evaluare trebuie să fie diverse iar probele de evaluare să fie realizate respectând 
metodologia în vigoare, utilizând atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne.  

Notarea elevilor trebuie să fie ritmică, iar notele argumentate. De asemenea, profesorii trebuie să 
asigure transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor, prezentând criteriile de notare 
după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă, discutând cu elevii criteriile generale de realizare a 
unei evaluări, precum şi procedurile folosite.  

Evaluarea trebuie să urmărească: 
− identificarea nivelul atingerii standardelor de către elevi privind însuşirea noţiunilor şi conceptelor 

de bază, conform curriculum-ului școlar,  
− orientarea şi optimizarea învăţării,  
− cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al 

acestora şi pentru a măsura ulterior, periodic, progresul / regresul şcolar realizat.  
Astfel, evaluarea devine reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile 

beneficiarului direct, elevul, cu propriile nevoi de învățare, cu propriul stil și ritm de învățare. 
Fără îndoială, pentru fiecare dintre noi, școala online a presupus depășirea barierelor formale, a 

formelor clasice de predare-învățare-evaluare și găsirea, în mod creativ, a acelor metode, mijloace și resurse 
care să atragă elevii, să le stârnească curiozitatea, să-i incite, pentru ca în final să conducă la atingerea 
scopului urmărit: însușirea temeinică de noi cunoștințe și transferarea acestora în contexte noi. 

Testele trebuie să aibă o structură unitară, subiectele respectând programa şcolară și vizând 
conținuturile cuprinse în programele școlare în vigoare. 

De asemenea, testele trebuie să cuprindă itemi cu grad de dificultate diferentiat, să îndeplinească 
cerințele pentru asigurarea performanţei minime acceptate (nota 5) dar și itemi cu dificultate sporită pentru 
obţinerea notelor cuprinse între 7 şi 10; 

Propun spre exemplificare, modalitatea prin care am realizat evaluarea online a elevilor, utilizând 
chestionarele Google Forms la disciplina chimie. 

Am creat și încărcat în grupul de classroom al clasei un chestionar cu 9 întrebări, utilizând facilitățile 
oferite de aplicație: itemi cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, itemi cu răspuns scurt, itemi de tip 
pereche, afișarea aleatorie a întrebărilor, etc.  

Adăugând extensii la Google Crome am putut scrie formule și ecuații ale reacțiilor chimice, am putut 
importa scheme, grafice, etc. 

În urma rezolvării, elevii primesc automat nota, pot vedea răspunsurile greșite, deci feed-back ul este 
asigurat.  

Notele sunt colectate automat, într-un document Excel și importate în catalogul clasei. De asemenea, 
aplicația oferă date statistice extreme de importante: media clasei, distribuția notelor, analize individuale 
pentru fiecare subiect sau pentru fiecare elev. 

Este important să se respecte termenele de aplicare a testelor, să se centralizeze și să se interpreteze 
rezultatele, să se stabilească planul de măsuri (plan remedial, de îmbunătățire) în termenele stabilite.  

Pentru a-și atinge scopul, rezultatele obţinute la testele trebuie să fie diseminate şi valorizate cu elevii, 
cu părinţii (la şedinţa cu părinţii, de exemplu) şi să constituie punctul de plecare pentru proiectarea 
activităţilor ulterioare.  
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În urma aplicării testelor online, la nivelul claselor dar și la nivel individual am putut stabili mult mai 
ușor: punctele tari, punctele slabe, greșelile frecvente. 

Chiar daca crearea unui test online presupune o alocare mult mai mare de timp, prezintă marele 
avantaj al corectării automate și, deloc de neglijat, furnizarea situațiilor statistice atât de necesare. 

Lecțiile online nu pot oferi interacțiunea reală profesor-elev dar, utilizate eficient în favoarea elevului, 
pot aduce multe beneficii. De exemplu: elevul poate lucra în ritmul lui propriu (poate rezolva și încărca 
tema într-un interval mai mare de timp față de alți colegi), elevii timizi se pot concentra mai bine, lecțiile 
(suportul teoretic, experimentele și lecțiile virtuale, etc.) pot fi reluate dacă nu au fost suficient înțelese.  

O îmbinare corectă a resurselor online cu cele clasice va conduce, în mod sigur, către rezultatele 
așteptate. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: IONESCU OANA DIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR 49, BUCURESTI 
 
 „Învăţătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un orizont.” Nicolae Iorga 
 
Drumul pe care îl parcurgem în această perioada reprezintă o provocare pentru toţi. În sistemul 

educaţional s-a schimbat fundamental modalitatea de a preda la clasă, respectiv prezenţa fizică s-a 
transformat în prezenţă online. Comunicarea cu elevii, prezentarea conţinutului lecţiei, regulile clasei, 
verificarea temelor precum şi evaluarea au luat alte forme. Uitându-ne cu speranţă la viitor încercăm să 
menţinem partea pedagogică prioritară şi să o îmbunătăţim cu cea tehnologică. 

În funcţie de momentul din desfăşurarea procesului didactic, cunoaştem 3 strategii de evaluare: 
evaluarea iniţială (la început cu rolul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor), evaluarea formativă 
(realizată pe tot parcursul didactic) şi evaluarea sumativă (la sfârşitul unui perioade de instruire pentru a 
stabili nivelul de performanţă al elevilor) 

Învăţământul online oferă posibilitatea de a continua cu metodele tradiţionale de evaluare, dar printr-
o altă perspectivă. Metoda utilizată cel mai des, probele orale se pot realiza şi prin intermediul întâlnirilor 
online cu elevii. Probele scurte utilizate pentru eficientizarea procesului educaţional sunt aplicate cu 
ajutorul unor instrumente de tip quizz. Probele practice se pot aplica atât în timpul întâlnirilor online cât şi 
în afara lor, elevii putând înregistra realizarea acestora. 

Prin intermediul întâlnirilor online cadrul didactic continuă observarea sistematică a 
comportamentului elevilor din timpul activităţii didactice. Pentru utilizarea aceastei metode de evaluare 
este necesară însă o altă grilă, deoarece condiţiile de desfăşurare a lecţiilor sunt diferite. Aici sunt foarte 
importante regulile stabilite împreună cu elevii pentru întâlnirile online. 

Proiectul este modalitate de evaluare potrivită pentru desfăşurarea învăţământului online. Lucrările 
cu caracter aplicativ sunt apreciate de elevi, în special cele de tip constructiv în care trebuie să redacteze o 
lucrare utilizând o anumită aplicaţie.  

O altă variantă de evaluare care se poate realiza cu uşurinţă în online este realizarea unui portofoliu 
de către elevi. Aceştia se vor strădui să-şi realizeze “cartea de vizită” într-o manieră cât mai originală şi mai 
atractivă. 

Există o gamă extinsă de aplicaţii online, prin care putem să folosim diferite tehnologii utile în 
procesul de predare şi evaluare. Începutul îl constituie o selecţie a acestora şi identificarea celor mai 
potrivite pentru elevii de la clasă. Acest lucru trebuie să fie în concordanţă cu dispozitivele pe care le deţine 
cadrul didactic şi elevii, precum şi cu platformele puse la dispoziţie de către şcoală. 

Varianta optimă pentru predarea online la clasă folosită de mine este utilizarea platformei Google 
Classroom împreună cu platforma Zoom.  

 

 
 
Google Classroom îmi oferă următoarele oportunităţi: 
- posibilitatea de a comunica cu elevii prin mesaje scrise,  
- trimiterea temelor pentru fiecare disciplină; 
- verificarea şi evaluarea materialelor trimise de către elevi; 
- postarea formularelor de evaluare online; 
- menţinerea unei evidenţe clare a activităţii fiecărui elev.  
Platforma zoom vine în completare, facilitând: 
- comunicarea vizuală cu toţi elevii 
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- lucru în echipă (utilizarea break rooms) 
- evaluarea directă a activităţii elevilor prin utilizarea unor aplicaţii/aplicaţii (padlet, google docs).  
Pentru evaluările online utilizez mai multe instrumente.  

- google forms şi google slides;   

- worldwall  
 

- kahoot  

- book creator  
 
Fiecare tip de instrument oferă diferite facilităţi. Alegerea lui trebuie făcută în funcţie de momentul 

lecţiei, tipul de evaluare şi disciplină. Este bine să se alterneze aceste instrumente. Pentru evaluările 
sumative se pot utiliza foarte uşor formularele google forms. La evaluarea activităţilor creative este potrivită 
aplicaţia book creator. Evaluările prin wordwall sau kahoot sunt recomandate în timpul întâlnirilor online. 

 De evidenţiat în utilizarea acestor instrumente de evaluare online este rapiditatea cu care elevii 
primesc rezultatele evaluărilor. Prin setările pe care le poate face cadrul didactic, elevii primesc punctajul 
evaluării imediat după trimiterea răspunsurilor. 

Această modalitate de evaluare online are însă şi un aspect pe care cadrul didactic nu poate să îl 
controleze, respectiv valabilitatea răspunsurilor date de către elevi. Se pune întrebarea dacă elevii răspund 
singuri sau primesc ajutor din partea adulţilor. 

Analizând aspectele menţionate mai sus, pot afirma că în viitor modalitatea de a concepe 
instrumentele de evaluare online a elevilor va juca un rol important pentru toate cadrele didactice. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. IONIȚĂ IONELA 

 
 Conform ghidului de bune practici pentru educația timpurie, o condiție importantă pentru 

desfășurarea eficientă a evaluării în grădiniță este ca acțiunile de evaluare a progresului înregistrat să aibă 
loc în mediul natural al copilului, educatoarea observând comportamentul acestuia în timpul tuturor 
categoriilor de activități. Este clar că, prin trecerea la învățarea online, acest lucru este dificil de realizat, 
deoarece contactul pe care îl avem cu preșcolarii s-a redus considerabil, însă în ciuda dezavantajelor și a 
dezechilibrelor pe care le ridică, nu putem nega faptul că această perioadă, în care suntem forțați să 
participăm la un proces de învățare online, ne provoacă să devenim mai flexibili și mai deschiși la diversele 
mijloace didactice ultra-moderne pe care ni le oferă tehnologia.  

Apelăm la diverse strategii, precum crearea unor povești digitale, realizarea unor jocuri educative, 
abordarea diverselor aplicații pentru a face procesul de predare de la distanță cât mai atractiv, astfel educația 
nu trebuie să mai ignore această realitate, trăim într-o eră digitală, așa că trebuie să profităm de ceea ce ne 
oferă tehnologia, transformând-o în mijloc de dezvoltare. Dacă mijloacele didactice online pe care le 
folosim țin cont de particularitățile de vârsta și individuale ale copiilor și dacă există implicare din partea 
cadrelor didactice și a parinților, existând o colaborare eficientă între acești parteneri ai educației, putem să 
reducem dezavantajele învățării online. De asemenea, putem sa ne folosim de ceea ce ne-a învățat această 
perioadă și atunci când o să revenim la învățământul față în față, asigurând o dezvoltare continuă și adecvată 
a tuturor funcțiilor psihice ale copiilor și pregătindu-l, în același timp, pentru societatea în care trăim. 

 Asta nu înseamnă că trebuie să prelungim inutil timpul de ecran, însă este singura soluție în acest 
moment și deși deficitară din multe puncte de vedere, are totuși un rol semnificativ în cultivarea rezilienței, 
în organizarea timpului, păstrarea rutinelor zilnice, precum și în indeplinirea nevoilor copiilor de socializare 
în afara mediului familial. 

Astfel, ne aflăm în situația în care noi, cadrele didactice, trebuie să proiectăm activități suport pentru 
învățarea online, dar și instrumente de evaluare aplicabile online. 

În ceea ce privește procesul de evaluare online, care nu ne mai permite să avem acces la foarte multe 
informatii, consider că trebuie să se realizeze o colectare ritmică a feedback-ului privind impactul 
activităților, achizițiile copilului folosind diverse chestionare pentru părinți, sau organizând 
conferințe/întâlniri video cu aceștia. Părintele devine un sprijin și un intermediar și dacă există comunicare, 
se poate menține un anumit proces de evaluare și în online. 

De asemenea, vedem cât de importante sunt metodele moderne de evaluare, referindu-ne aici mai ales 
la capacitatea copilului de a elabora și emite aprecieri privind performanțele proprii, la autoevaluare. 
Modalitatea prin care se formează capacitatea de autoevaluare la preșcolari este autocorectarea, care constă 
în solicitarea copilului pentru a-și depista operativ lacunele proprii, iar în următoarele etape de școlarizare 
se poate trece treptat la autonotarea controlată, metoda aprecierii obiective a personalității etc. Dacă am 
încercat să formăm această capacitate a copiilor atunci când ne desfășuram activitățile față în față, atunci, 
în această perioadă, această capacitate a lor ne poate oferi un feed-back scurt, dar eficient, iar copiii sunt 
mai motivați să participe la activități și mai responsabili în îndeplinirea sarcinilor pe care noi le transmitem, 
apelând la diverse mijloace online. 

Trebuie să avem o evidență cât mai clară asupra lacunelor înregistrate în dezvoltare fiecărui copil, pe 
domenii de dezvoltare, pentru a ne putea concentra pe ameliorarea aspectelor care necesită mai multă 
atenție. Indiferent de aplicațiile pe care le folosim pentru a transmite informatiile noi, pentru a le consolida 
și pentru a evalua gradul de atingere a obiectivelor propuse, sarcinile de lucru trebuie sa fie cât mai creative 
și mai atractive, să nu fie prea solicitante sau să consume mult timp, conducând astfel la oboseală fizică și 
emoțională, la pierderea interesului pentru participare la activitățile online. În măsura în care putem realiza 
acest lucru, trebuie să verificăm sistematic îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am stabilit și să-i 
încurajăm prin oferirea unui feedback constructiv, cu accente pozitive. 

Avem acces la numeroase instrumente digitale, instrumente de măsurare a impactului învățării, de 
sondaj și de evaluare, pe care putem să le folosim si la nivelul preșcolar, astfel procesul de evaluare se poate 
desfășura într-un mod cât mai distractiv pentru preșcolari, însă oricât de performante și prietenoase ar fi 
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aceste aplicații de evaluare online, ele nu pot înlocui pe deplin acțiunile inițiate de cadrul didactic în cadrul 
învățământului față în față. Chiar dacă suntem conștienți de acest lucru, noi trebuie să asigurăm un proces 
de evaluare online cât mai corect și calitativ, care să ne asigure continuitate.  
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE. PLUSURI ȘI MINUSURI 

 
PROF. IONUS ERCHIAN 
SCOALA GIMNAZIALA 

 “CONSTANTIN BRANCUSI” MEDGIDIA 
 
 Învățământul online a devenit cunoscut și folosit la nivelul țării noastre încă din luna martie a acestui 

an, fapt ce ne-a facut să vedem lucrurile cu alți ochi, să fim mai atenți, mai calculați și mai precauți, iar 
acesta și-a cunoscut apogeul în perioada recentă, datorită începerii școlilor și a numărului crescut de cazuri 
Covid-19, unitățile de învățământ fiind nevoite să predea și în acest mod. Folosirea sistemului de învățare 
de acasă va avea și mai mulți utilizatori în momentul în care orele se vor susține doar în mediul online. 

După părerea mea, rămânerea, cel puțin parțială, în școli reprezintă firul de ață ce ne ține legați de 
normalitatea de altădată. Învățământul online are avantajele și dezavantajele lui. Spre exemplu, efectuarea 
temelor și învățarea pot fi pe de o parte mai eficiente, dar necesită mai mult timp de înțelegere și ambiție, 
deoarece presiunea de la școală nu se poate compara cu lejeritatea resimțită acasă. 

 Un alt avantaj este posibiltea de a fi prezent la cursuri de la distanță, căci transportul până la școală 
poate necesita mai mult sau mai puțin timp, în cazul în care elevul locuiește într-un mediu rural, dar 
frecventează o școală din oraș. Copiii nu mai pot inventa scuze de tipul „mi-am uitat tema acasă”, fiindcă 
lucrând online au toate caietele, manualele și materialele auxiliare la îndemână Alte avantaje ar fi ca se evită 
condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite), se evită bullyingul, o problemă tot 
mai intensă în școli și licee, copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este 
mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe 
tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop), se pune 
mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică. 

 Dezavantajele acestui tip de educație ar fi faptul că orele pe internet necesită mai multă concentrare 
și efort decât cele din școli, deoarece acasă pot exista elemente de distragere a atenției în mod voluntar sau 
involuntar, se interacționează mai greu între elev și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva. Materialele folosite în realizarea acordului școală-acasă pot avea, de asemenea, o importanță majoră 
în transmiterea de informații, de exemplu: microfonul se poate întrerupe în cele mai nepotrivite momente 
sau calitatea camerei poate scădea brusc din cauza conexiunii slabe la internet, lucru de care profesorul nu 
are habar, iar în cazul în care acesta dicta sau explica ceva, șirul gândirii al elevului se întrerupe, devenind 
confuz. 

Cu toate acestea, profesorii joacă în continuare cel mai important rol în experiența de învățare. 
Tehnologia nu poate înlocui această meserie, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru 
îmbunătățirea acestei experiențe (încă noi), atât pentru profesor cât și pentru cel ce recepționează 
informațiile transmise în timpul cursurilor. Studierea online permite fiecărui elev să învețe în ritm propriu 
și stimulează curiozitatea și aprofundarea lecțiilor predate, de unul singur, incurajând descoperirea laturii 
independente a fiecăruia. 
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MODALITĂȚILE DE UTILIZARE TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC. 

EXEMPLIFICARE PE O LECȚIE DE LA DISCIPLINA ECONOMIE 
 

PROF. IONUȚ CONSTANTIN ORHEAN VRANCEANU 
 COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI 

 
 Rolul cadrului didactic din învățământul tradițional este de transmițător al informației, iar prin 

utilizarea TIC se poate transforma în cel de facilitator al învățării. 
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării 

accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii 
multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. 

 A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire. 
 Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: 
 - predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe; 
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 
- verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 
 Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului 

la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de 
vizualizare. 

Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face să dispară lecţia de clasă 
şi nici nu poate substitui celelalte mijloace de învăţământ. Practica arată că pe măsura dezvoltării tehnicii 
şi tehnologiei învăţământului, sarcinile şcolii şi profesorului cresc. Calculatorul poate să economisească 
timpul, elevii se pot corecta singuri când greşesc, dar să nu uităm că rolul profesorului este imens, deoarece 
elevii asimilează mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii, când fiecare lucru neştiut de un elev 
creează o nouă problemă.  

Utilizând TIC în evaluare, s-a observat că spaima rezultatului pe care trebuie să-l obţină dispare 
aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a 
conţinutului testării, implicit deci şi asupra conţinutului. În plus, evaluările cu ajutorul TIC eficientizează 
în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii; nu mai se pierde timp cu scrierea subiectelor sau cu 
corectarea unui număr considerabil de lucrări care, de mai multe ori, pun probleme serioase legate de 
descifrarea scrisului. 

EXEMPLU UTILIZARE TIC – LECȚIE ECONOMIE 
Am organizat lecția cu tema „Nevoi și resurse” pe 4 pagini web interconectate. Acestea au fost 

realizate cu programul Macromedia Dreamweaver. 
Paginile web au o structură clară, aerisită și atrăgătoare astfel încât să permită o navigare simplă. 

Titlurile celor 4 pagini web sunt: 
1. Proiectare 
2. Conținut 
3. Demersul didactic 
4. Evaluare 
Pentru prezentare am folosit un laptop, un videoproiector și un ecran. Prin observații directe, prin 

compararea nevoilor cu resursele și prin sesizarea unor aspecte specifice elevii și-au construit cunoștintele 
despre importanța raționalizării resurselor. 

Pentru realizarea prezentării power point „Nevoi și resurse” mi-am fixat mai întâi ideile și am colectat 
materialele necesare. Am urmărit ca prezentarea să aibă o structură logică, să înceapă cu informațiile mai 
importante, să folosesc propoziții scurte și clare alături de imagini reprezentative. Pentru manipularea 
imaginilor am folosit aplicațiile Paint și PhotoScape. 

Cu ajutorul aplicației bubble.us am realizat o hartă conceptuală sub forma unui ciorchine „Resurse și 
raționalitate” iar apoi am publicat-o pe pagina web „Demersul didactic”. După completarea ciorchinelui, 
elevii au avut de completat și o Diagramă Venn pentru a identifica ce au în comun nevoile și resursele. 
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Pentru o evaluare eficientă, care să motiveze și să stimuleze implicarea elevilor am folosit PPT-ul 
„Nevoi și resurse. Evaluare” . 

Astfel, elevii și-au dezvoltat spiritul de observație, și-au amintit și fixat cunoștințele dobândite în 
procesul de predare-învățare iar rezultatele vor fi eficiente pe termen lung. 

Pe parcursul acestei ore am observat capacitatea de analiză, de înțelegere și de relaționare a elevilor. 
TEMA PENTRU ACASĂ 
Realizați un film de maximum 4 minute împreună cu alți 3 colegi în care să prezentați un produs sau 

serviciu realizat de voi. Prezentați costurile, prețul, modul de calcul a profitului respectiv destinația acestuia. 
Încercați ca în perioada săptămânii „Școala Altfel” să vindeți produsele voastre în școală. 
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EDUCAȚIA ȘI EVALUAREA ONLINE 

 
IORDACHE ANAMARIA 

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

 CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
 
Când vorbim despre cursuri online, evaluări și examene online, deschidem ușa către o nouă lume a 

educației. În această perioadă în care educația și formarea sunt din ce în ce mai grele în condițiile actuale, 
ne folosim de acest sistem de educație modern și inovator. Spre deosebire de forma tradițională de educație 
în care elevii și profesorii se află în același mediu, educația online este un termen care descrie sistemul de 
educație în care profesorul și elevul nu se află în același loc. Educația online este un domeniu 
interdisciplinar în ceea ce privește științele educației, devenind o parte esențială a educației obișnuite, cu 
oportunitățile de învățare pe care le oferă. 

Educația online este una rațională, contemporană, în care cursurile sunt predate prin tehnologii 
informatice, mediu virtual, video și audio, fără a fi necesară întâlnirea profesorilor și a elevilor în scoală. 
Este un sistem de educație inovator. În sistemul de educație online, lecțiile se desfășoară în sălile de clasă 
virtuale. Profesorii și elevii se pot conecta la sistem din orice mediu cu o conexiune la internet și pot 
participa la cursuri ca și cum ar fi fost în clasă. În lecțiile simultane care au loc în sala de clasă virtuală, 
profesorii pot preda lecția, pot folosi o tablă și pot împărtăși elevilor materialul înregistrat pe computer. De 
asemenea, elevii se pot conecta la lecție, pot pune întrebări despre ceea ce nu înțeleg sau gândesc în timpul 
lecției. Astfel, în acest mod se realizează evaluarea continuă a elevilor și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev.  

În educația online, evaluările se pot face folosind metode diferite, multiple și orientate spre progres. 
Evaluările vor fi planificate, implementate, controlate într-o structură sistematică, iar profesorii vor lua 
separat pentru fiecare elev, măsurile remediale necesare. 

Evaluarile online pot fi efectuate la o dată și un loc prestabilite si se desfășoară pe internet fără 
supraveghere, dar în conformitate cu principiile care vor permite o evaluare obiectivă și măsurabilă. Pe cât 
posibil, vor fi utilizate mai multe metode de evaluare (întrebări cu răspuns deschis clasic, alegere multiplă, 
teme, referate, proiecte, etc.) și siguranța testelor va fi asigurată cu instrumente de măsurare și evaluare. Va 
fi anunțat modul în care vor avea loc evaluările. Acestea se pot desfășura oral sau scris pe internet la datele 
specificate. Se pot adăuga imagini sau videoclipuri la fiecare întrebare sau activitate pentru temele create 
pe platforma folosită, iar elevii pot adăuga, de asemenea, imagini sau videoclipuri în răspunsul pe care 
trebuie să-l furnizeze. Ei pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori cât mai buni. Mai mult, se pot include explicații 
pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii 
pot relua testul de la întrebarea sau momentul în care s-a întrerupt accesul online la test, din diferite motive 
dependente sau nu de platformă. Se poate limita timpul pentru execuția unui test în funcție de numărul de 
întrebări și de nivelul de dificultate. Notele unui test finalizat sunt transferate automat către elevi, prevenind 
eventuale erori de introducere a notelor.  

De asemenea, elevii pot pregăti diferite sarcini de lucru pentru a transfera si valorifica ceea ce au 
învățat în cadrul cursurilor, pentru a fi evaluați.  

 Pentru încheirea mediei, se poate stabili care este ponderea notelor obtinute la evaluările orale, cele 
scrise și notele obținute pe referate, portofolii, diferite teme sau fișe de lucru.  

Există aplicații virtuale care permit profesorilor să aloce și să organizeze cu ușurință temele, să ofere 
feedback eficient și să comunice cu elevii cu ușurință. Temele și documentele sunt stocate în mod regulat 
în conturile utilizatorilor. Există o zonă de comentarii pentru ca elevii să creeze întrebări, comentarii la 
teme, sarcini de lucru sau teste, iar profesorul să răspundă la întrebări în aceste postări.  

Avantajul sistemului de testare online este că elevul poate intra în sistem oriunde dorește cu numele 
de utilizator și parola furnizate și să participe la testul online.  
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL 

ONLINE 
 

IORDACHE CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA "ION LUCA" 

STRUCTURA A LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON", 
BACAU 

 
Evaluarea este un chin, atunci când ești în online. Să predai e simplu, poate fi chiar amuzant, dacă îți 

place ce faci. Poate fi provocator, sau poate fi o meserie pe care o faci. Învățarea nu e chiar treaba ta, ci al 
elevului. Ai un curriculum, ai predat ce ai putut mai bine. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru 
asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Dar de ce avem nevoie de evaluare? 
O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 

procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
Etapele evaluării 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme 
de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative 
caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor 
semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

Forme de evaluare 
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 
calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

• Conținut: cunoașterea conținutului; 
• Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
• Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
• Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
• Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
• Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare: 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

și simplu camerele web în grupurile de Meet sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. 

Probele practice, mai greu cu ele.  
Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 

on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator. 

Scriam că evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. 
Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă 
și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, 
cămine, tabere, premii și altele. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de 
acele lucruri. 

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

• Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
• Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
• Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
• Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
• Programarea testelor la anumite intervale orare; 
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• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 
dificultate, validat în prealabil; 

• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Meet, 

Zoom sau alt instrument în care să se asigure prezența elevilor); 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 

(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-

9 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

1701

https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf


 
INSTRUMEN DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ FOLOSITĂ ÎN 

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ PLANUL JENA LA GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM NORMAL ”ORIZONT” 

 
PROF. ÎNV.PREȘCOLAR IORDACHE CORINA IONELA  

RM. SĂRAT/ BUZĂU 
 
Nivel I 
 
Obiective operaționale: 
- Să identifice elemente specifice unui anotimp; 
- Să stabilească momentul zilei în care desfășoară o acțiune; 
- Să formeze mulțimi după un criteriu posibil; 
- Să ordoneze elementele unei mulțimi după mărime; 
- Să stabilească echivalența între două mulțimi; 
- Să formuleze o propoziție pe baza unei imagini care sugerează o acțiune; 
- Să coreleze un obiect cu culoarea potrivită; 
- Să realizeze un algoritm dintr-o succesiune de două figuri; 
- Să realizeze un desen cu temă aleasă ; 
 
Desenează o bulină 

galbenă sub imaginea în care 
este toamnă și o bulină 
albastră sub cea în care este 
iarnă; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În ce moment al zilei? 

Lipește un soare pentru 
acțiunea care se întâmplă ziua 
și o steluță pentru imaginea 
care se întâmplă noaptea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lipește în spațiul 

alăturat obiectele, de la cel 
mai mic până la cel mai mare. 

 
 

 

 
 
 
 
 Să fie tot atâtea!  
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Alege o imagine. 

Lipește-o în spațiul dat; 
formulează o propoziție. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce culoare poate avea?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fă un șirag de mărgele 

din două culori, pentru 
prietena ta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desen liber 
 
TEMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexe: 

 

 

 

 

1703



 
INSTRUMENTE DIGITALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 
PROF. INV. PRESCOLAR IORDACHE CORNELIA MAGDALENA 
GRADINITA NR. 1 GAGESTI, COM. BOLOTESTI, JUD. VRANCEA 

 
Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. 

Aceasta prezentare este un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. 
preşcolar la grupă sau pentru derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-
tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se usor atentia prescolarilor. 

 În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-
lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul 
adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă 
schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

 În continuare voi prezenta câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în 
facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 
a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 

Zoom - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora se trimitr link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe 
ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us  

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care anterior 
a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de 
comunicare instant prin video și chat, unde se poate crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar 
să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/ 

eTwinning Twinspace - Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care eTwinning 
și Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege să-și creeze un cont de utilizator conectat cu 
emailul personal. În ceea ce privește protecția informației, trebuie observat că, atât eTwinning, platforma-
mamă, cât și TwinSpace, platforma propriu-zisă de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte publică și 
o alta accesibilă numai pentru membri (după caz, membrii comunității eTwinning sau membrii unui anumit 
parteneriat). Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele vizează cu prioritate managementul de 
proiect(calendarul de pe pagina principală, dar trebuie luată în considerare și plasarea de aplicații ușor de 
utilizat de către participanți pe paginile speciale ale profesorilor și elevilor), altele sunt special concepute 
pentru a facilita comunicarea (blogul de pe pagina principală, ferestrele în care sunt listate ultimele accesări 
și ultimele acțiuni din secțiunea de activități a proiectului). www.etwinning.net  

HARTI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 
dintre care enumerăm Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes şi la ciclul preşcolar. 

Zeemaps- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi 
identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor 
geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. Îl puteţi accesa de aici: www.zeemaps.com 
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PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 

PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 
materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar 
necesită crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: 
www.padlet.com 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

Jingsawplanet- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: 
www.jingsawplanet.com 

I'm a Puzzle este un instrument web care permite convertirea a oricărei imagini într-un puzzle free-
to-play. Este foarte ușor să creezi puzzle-uri noi și să te joci. https://im-a-puzzle.com/ 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje, 
slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

PIZAP- este un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe 
în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. Se poate accesa 
de aici:https://www.pizap.com/ 

EDITORI DIGITALI- sunt platforme on-line care găzduiesc publicaţii în format electronic de tipul 
revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com, calameo, smore.com. 

ISSUU - este o platformă de editare digitală care pemite găzduirea de materiale didactice, 
împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este gratuită, necesită cont de utilizator prin logare 
cu e-mailul sau contul de Facebook. Informaţii utile găsiţi aici: https://issuu.com/ 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 

WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, 
Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura fe ed-back-ul)–https://learningapps.org/ 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

Kahoot- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testui, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. Se poate adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de 
interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil.Rezultatele testului sunt vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. https://kahoot.com/ 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari.Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR PROPUNĂTOR MARIA ECATERINA IORDACHE  

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 
 FETEȘTI, IALOMIȚA 

 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin 
sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-
învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare 
dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se 
regăsesc in rezultatele şcolare.22 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 

22 Stan Panţuru, Doina Cornelia Păcurar – Curs de pedagogie, partea a II-a, Universitatea Transilvania Braşov, Braşov 1997 
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instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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5. https://wordwall.net/ro 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN ȘCOALA ON – LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR IOSIF ELENA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEGĂLIA 
 
 Nu este o noutate faptul că evaluarea, ca și componentă a procesului instructiv –educativ, ar trebui 

să fie continuă, completă și corectă, iar acest lucru consider că poate deveni destul de dificil într-o perioadă 
în care apar noi aspecte la orizont, iar întregul demers didactic se desfășoară în mediul on- line .  

 Dacă până acum, fiecare cadru didactic știa ce mijloace și ce metode de evaluare sunt recomandate 
conform pedagogiei în funcție de anumite particularități, iată că intervin alte răspunsuri ce ar putea fi 
formulate la întrebările pe care Alain Kerland le identifica și anume:  

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
 În ceea ce privește etapele evaluării, este evident că din punct de vedere al verificării și măsurării, 

apare incertitudinea că cel care este evaluat într-adevăr este beneficiarul direct al învățării din moment ce 
profesorul nu are posibilitatea supravegherii elevilor așa cum s-ar fi întâmplat în cazul desfășurării 
cursurilor ” face to face ”. Tocmai de aceea, atât profesorii cât și elevii se văd nevoiți să utilizeze doar 
mijloacele tehnologice pe care le au la dispoziție cu scopul eficientizării procesului de evaluare . 
Recomandări pentru a lucra pe diferite platforme educaționale sunt multe, însă consider că fiecare cadru 
didactic are libertatea de a alege modalitatea care i se pare cea mai potrivită, în funcție de nivelul de 
cunoștințe al elevilor sau ținând cont de interesele copiilor .  

 Așadar, cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este ca toți cei implicați în procesul de 
evaluare, să dea dovadă de ingeniozitate / creativitate, astfel încât prin instrumenetele folosite în acest scop, 
evaluarea să fie continuă, completă și corectă . Evident, procesul evaluativ îşi poate îndeplini în totalitate 
funcţia fundamentală de feed-back doar atunci când, atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu 
pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de 
reacţiile celuilalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
*CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
*MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006.  
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TESTELE ONLINE-O METODA INTERACTIVA DE INVAȚARE 

 
 PROF. IOSUB CLAUDIA LUISE 

LICEULUI ECONOMIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”  
PIATRA NEAMŢ  

 

 
 

Metodele de evaluare au fost și sunt des dezbătute de marii pedagogi în cărțile de specialitate. Din 
cele mai vechi timpuri s-a extins, tot mai mult sistemul metodelor de evaluare folosite de către cadrele 
didactice la clasă și s-a vorbit despre complementaritatea metodelor clasice cu altele noi, alternative. Astfel, 
este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternativă la cele tradiţionale a căror 
prezenţă domină. Metodele alternative reprezintă instrumente ce îmbogăţesc practica evaluativă evitând 
monotonia şi rutina. Portofoliul, proiectul, autoevaluarea, investigaţia și observarea sistematică a 
comportamentului elevilor sunt instruente importante de evaluare, care reprezintă în primul rând sarcini de 
lucru a căror rezolvare stimulează învăţare. 

Pentru eficientizarea și optimizarea actului de evaluare se pune tot mai mult accent pe îmbinarea 
strategiilor tradiționale cu strategiile alternative de evaluare datorită valențelor formativ-educative pe care 
acestea le posedă. Pentru că "alternativă" că atribut al democrației se reflectă și în învățământ, am studiat 
literatură de specialitate, lucrări de specialitate, articole din presă pedagogică și am adăugat, prezentat 
strategii moderne de evaluare. 

Din experiență acumulată la catedră am înțeles că alternarea metodelor și tehnicilor de evaluare 
facilitează, îmbunătățesc, orienteza activitatea de învățare către conținuturi esențiale, determina un stil de 
învățare și stimulează motivația pentru învățare. Controlul sistematic oferă posibilitatea unui feed-back 
asupra performanțelor, îi ajută pe elevi să-și dezvolte capacități de autoevaluare, de autoapreciere dirijată, 
controlată. Folosirea cu pricepere, finețe a modalităților și tehnicilor de evaluare îmbunătățesc rezultatele 
școlare odată cu creșterea randamentului școlar. 

O complementaritate a metodelor de evaluare reprezintă o alternativă care diversifică și îmbogățește 
practică evaluativă, în acest mod evitându-se rutină și monotonia. În ciclul primar se pot utiliza moduri sau 
tipuri diferite de probe de evaluare, combinate optim în funcție de obiectivele propuse, de inspirația 
educatorului, care pot aduce un pachet important de informații în legătură cu progresul elevilor, informații 
care mai apoi trebuie să fie valorificate, să se indreapte către rolul formativ, către sedimentarea cunoștințelor 
dobândite anterior. Din punct de vedere teoretic am urmărit implicațiile pe care modalitățile tradiționale și 
alternative de evaluare le au asupra procesului de învățare și asupra personalității în formarea elevului. Din 
punct de vedere aplicativ, sunt exemplificate metode tradiționale și alternative de evaluare care să 
favorizeze procesul de învățare și individualizare a performanțelor școlare. 

De ceva vreme se vorbește tot mai des despre aplicarea noilor tehnologii în procesul de învățare-
predare, care să faciliteze trecerea de la învățământul tradițional și abordarea pedagogică închisă la un 
sistem educațional centrat pe elev. Educația online, de tip e-learning, a devenit astăzi o metodă utilizată de 
universități de top din străinătate, oferind multiple avantaje, de la înlesnirea interacțiunii între cursanți, până 
la faptul că permite personalizarea informațiilor sau învățarea pe tot parcursul vieții. 

Este necesar, însă, ca tranziția către un astfel de model educațional să se producă nu numai în mediul 
universitar, ci la toate celelalte cicluri ale învățământului. O modalitate de a realiza acest lucru este aceea 
de a îndrepta elevii către platformele educaționale online, unde pot găsi materiale utile, pot rezolva exerciții 
și pot fi evaluați progresiv de către profesioniști în educație. 
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Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne 
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu 
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Care ar fi beneficiile elevilor dacă ar rezolva teste online? În primul rând, testele online pot fi o 
modalitate interactivă de a aprofunda noțiunile dobândite în clasă. Sigur, veți spune, copilul poate exersa 
la fel de bine rezolvând exerciții din culegerea clasică de probleme. Se poate, dar exersând într-un mediu 
diferit și dinamic care să îl atragă, copilul învață, practic, să învețe prin joacă. În felul acesta, pregătirea 
suplimentară nu i se va mai părea o corvoadă, ajungând, în timp, să înțeleagă și să rețină noțiunile mult mai 
ușor. 

În al doilea rând, testele online îi oferă copilului avantajul de a se putea evalua singur, fără îndrumarea 
permanentă a unui adult. Realizând singur care îi sunt greșelile, acesta le va îndrepta singur, dobândind, 
astfel, independență și stimă de sine. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR IOVANESCU SIMONA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE GARDA” MANAȘTIUR 

 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA PREŞCOLARILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. IRIMESCU AXENIA-VERONICA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ISTEȚEL” 

LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVIŢA, SUCEAVA 
 
În perioada 11 martie - 12 iunie 2020, pandemia de COVID-19, a dus la închiderea grădiniţelor şi a 

școlilor. Din cauza impactului distanței fizice între educatoare și preșcolari a apărut necesitatea utilizării 
tehnologiei pentru comunicarea cu aceștia cu sprijinul părinților.  

Ca realitate a lumii moderne, tehnologia este un domeniu în continuă schimbare, care aduce beneficii 
educației, dacă este utilizată într-un mod eficient și adaptat. Utilizarea tehnologiei nu este un scop, este doar 
un mijloc. 

Școala online a dat prilejul de a explora noi moduri de învățare, adaptarea procesului didactic la noile 
contexte și furnizarea de educație incluzivă de calitate. 

Metodologia clasică, predare – învățare – verificare, a fost înlocuită cu mijloace atractive existente 
pe internet pe diverse site-uri: prezentări PPT, descrierea în scris a unor jocuri, înregistrări audio sau audio-
video cu descrierea unor activități practice, povești citite copiilor. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid la acest mod de învăţare, să descopere pe 
cont propriu platforme educaționale digitale, căi de comunicare în grupuri restrânse și să își continue 
activitatea cu preşcolarii online, conform Planului județean de intervenție educațională destinat 
învățământului preșcolar. 

Din perspectiva principiilor de proiectare didactică, s-a realizat planificarea activităţilor săptămânal, 
abordând teme în funcție de nevoile individuale și de grup ale copiilor.  

Modul în care am abordat învățarea și evaluarea online m-a determinat să fiu mai creativă în 
proiectare. Am anticipat activitățile online realizând tematica abordată săptămânal în funcție de nevoile 
individuale și de grup ale copiilor.  

Pe platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub forma videoconferinţelor, am 
distribuit părinţilor resurse digitale, specifice temei propuse, create personal sau preluate de pe site-uri 
gratuite pentru învățământul preșcolar și primar. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse am utilizat instrumente de evaluare, pentru învățarea online, 
respectând particularitățile de vârstă, din perspectiva principiilor de proiectare didactică. 

Pe parcursul procesului didactic au apărut unele problemele legate de volumul de muncă și de 
gestionare a timpului pentru cadrele didactice care trebuiau să colecteze o varietate de date de evaluare și 
să ofere feedback. 

Organizarea cursurilor exclusiv în format online nu este agreată de majoritate părinților, argumentele 
constând în principal în lipsa competențelor de a-și susține copiii (disponibilitate redusă de timp, lipsa 
device-urilor suficiente pentru fiecare membru de familie, lipsa spațiului adecvat). 

Există provocări și avantaje atât în proiectarea activităţilor - suport pentru învăţarea în mediul online, 
cât şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online.  

Evaluarea învățării preșcolarilor reprezintă un aspect fundamental al instruirii. 
În evaluarea preşcolarilor am folosit diverse metode şi instrumente de evaluare online, adecvate atât 

conținutului, cât și obiectivelor propuse: lucrări practice, aprecierea rezultatelor, autoevaluarea. 
Lucrările practice evaluează deprinderile şi priceperile formate în contexte diferite, capacitatea 

preșcolarilor de a aplica cunoștințele dobândite în practică și permit identificarea aptitudinilor şi talentelor 
acestora. 

Prin intermediul lucrărilor practice se evaluează atât acțiunea realizată (procesul) cât și rezultatul 
acțiunii (produsul). 

Exemple: experimente (Domeniul Ştiinţă), execuţii de desen, interpretări muzicale (Domeniul Estetic 
şi Creativ). 

Evaluarea formativă poate fi privită ca mișcarea feedback-ului în ambele sensuri, atât de la educatoare 
către copil, cât și invers. Urmărind în ce măsură a înțeles noile informații și ce anume a reținut, educatoarea 
adaptează în continuare predarea la nevoile individuale ale fiecărui copil. Aprecierea corectă oferită de 
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educatoare informează copiii, în loc să critice, iar aceştia devin conștienţi de propriul proces de învățare. 
Preşcolarii au nevoie de laude, încurajări, dar dacă nu le oferi informații precise legate de învățare, atunci 
lauda nu îi ajută cu nimic, chiar poate duce la demotivare. 

Autoevaluarea a ajutat preşcolarii să-şi clarifice scopurile, criteriile de evaluare, baremele, au înţeles 
mai bine cunoştinţele transmise judecând propria activitate, au descoperit moduri diferite de a realiza 
sarcina de lucru, au învăţat să atribuie succesul unei munci bine făcute, au dezvoltat spiritul de 
responsabilitate şi cel autocritic. 

Pentru a asigura o educaţie de calitate, educatoarea trebuie să aibă o foarte bunã pregătire de 
specialitate dar şi în domeniul tehnologiei, pentru a proiecta diverse tipuri de activităţi, tehnici şi metode 
de evaluare care duc la obţinerea celor mai bune rezultate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR – IRIMIA ANDRA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor.  

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. 

 Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea calculatorului în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

- posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
- monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
- evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
- furnizarea de feedback imediat. 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

Cele mai comune strategii de evaluare online sunt:  
- alcătuirea şi predarea de portofolii;  
- itemi cu răspunsuri scurte sau itemi cu întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri;  
- participarea la discuţii online; 
- jocul de rol; 
- teme colaborative; 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la orele online.  

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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 Strunga, Constantin, Evaluarea școlară, Editura de Vest, 1999 
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 EVALUAREA ON-LINE: ELEMENT CHEIE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV  

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR- MEDINA IROD 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, BRAȘOV 
 
 Pornind de la definiția standard a evaluării, putem considera că aceasta reprezintă una din 

componentele esențiale ale procesului didactic privit ca un întreg predare-învățare-evaluare și are ca scop 
determinarea efectelor activității desfășurate, în vederea optimizării ei.  

 Determinarea limitelor învățării, greșelile, lacunele acumulate, nivelul scăzut de cunoștințe sau 
gradul inferior de formare a competențelor urmărite reprezintă rolul primordial al evaluării. 

 Plecând de la scopul principal al evaluării, acela de a reprezenta cuantificarea măsurii în care au fost 
atinse obiectivele, putem considera că activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu 
nevoile de formare ele educabilului. 

 Referindu-ne la evaluarea on-line, o putem considera o metodă a conceptului general de 
EVALUARE, ea putând să răspundă eficient situațiilor identificate. O putem aplica în oricare dintre formele 
evaluării tradiționale: evaluarea inițială, evaluarea continuă sau evaluarea cumulativă. 

 Având în vedere că tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai profund în activitățile din 
domeniul educației, acestea vor întări și vor susține interesul elevilor pentru studiu, îndrumându-i în 
activitatea de învățare. 

 Accesul la o asemenea multitudine de instrumente on-line a determinat și diversificarea 
instrumentelor software dedicate procesului în sine și de aici diversificarea metodelor de predare-invățare-
evaluare. Se folosesc teste on-line, manuale digitale/electronice adaptate diverselor nivele. Este imperios 
necesar a se exclude din sistemul tradițional monotonia – elevul stă în bancă și lucrează. Cadrul didactic 
organizează spațiul și activitatea, stimulează, dirijează și mai ales participă alături de elevi la formarea de 
competențe. Toate aceste activități se finalizează cu etapa de evaluare când sunt extrase din experiențe 
informațiile necesare și sunt evaluate. 

 În acest mod se dezvoltă la copii abilități de control asupra propriului comportament de studiu. 
Învățarea autoreglată oferă oportunitatea monitorizării unor procese informaționale complexe prin 
autoevaluare. 

 Cea mai frecventă punere în practică a evaluării on-line o reprezintă testele de tip chestionar. Acestea 
pot fi aplicate sub diverse forme: 

Răspunsuri de tip DA/NU 
Răspunsuri de tip ADEVĂRAT/FALS 
Selectarea uneia sau a mai multor variante de răspuns din mai multe posibile 
Asociere de imagini, texte 
Întrebări cu răspunsuri deschise 
 Având un grad ridicat de obiectivitate și provocând elevii să aibă o atenție sporită pentru a da 

răspunsurile corecte sau să se facă acele completări necesare, evaluarea on-line prin teste tip chestionar este 
o metodă care poate fi aplicată indiferent de materie. De asemenea, nouă, ca profesori ni se creează o 
imagine de ansamblu asupra modului cum a fost insușită materia și nivelului de formare a competențelor. 

 Cu toate aceste oportunități trebuie să ținem cont, totuși, de faptul că aceste cursuri virtuale ar trebui 
să fie structurate astfel încât să fie mult mai scurte ca și durată, adaptate vârstei. Elevii nu trebuie să fie 
demoralizați și tensionați. Eficientizarea timpului este unul din cele mai importante aspecte în ceea ce 
privește evaluarea on-line. Automonitorizarea performanței, respectiv urmărirea selectivă a prestațiilor 
anterioare duce la evitarea planificării unor sarcini pe o perioadă lungă. 

 Deși se desfășoară în mediul virtual, evaluarea on-line nu va pierde din funcțiile ei specifice: 
*funcţia diagnostică 
*funcţia prognostică 
*funcţia de selecţie 
*funcţia motivaţională 
*funcţia de certificare 
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 Punerea în valoare a cestora presupune folosirea în mod echilibrat a strategiilor de evaluare, 
diversificarea tehnicilor şi a instrumentelor acestora. 

 În concluzie, coroborând toate aceste elemente de sinteză a evaluării on-line putem afirma că aceasta 
nu își pierde din valoarea ei și își păstrează rolul reglator pe care îl are în sistemul instructiv-educativ din 
care face parte. 
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CHESTIONARUL –INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. IUGULESCU LAURENTIU MIHAIL 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, LOC. TARGOVISTE, 
JUD. DAMBOVITA 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 

evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă. 
Evaluarea online prin testele de tip chestionar reprezintă o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 

materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte. Aceste chestionare presupun răspunsuri de tip („adevărat”/”fals”), de selectare a 
uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, de asociere de imagini, texte, sau 
întrebări cu răspuns deschis. 

Hot Potatoes este suita de aplicații Hot Potatoes care include cinci aplicații : JCloze (crează exerciţii 
de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch 
(crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în 
propoziţie), JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări) şi The Masher care compilează toate exercițiile Hot 
Potatoes într-o singură unitate. 

Google Forms : 
 permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise; 
 permite profesorului să include imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 

pentru elev; 
 elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns; 
 funcția Quiz permite, oferirea de feedback prompt , elevii pot afla imediat dacă la un test cu 

răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.  
 putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 

îndată ce a terminat testul.  
În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
 doar o variantă dintre cele introduse va fi corectă; 
 cu mai multe variante de răspuns corecte ; 
 cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă; 
 cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 

formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie; 
 cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din 

coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 
Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 

itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc.  

Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode: 
 generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat; 
 afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi. 
Testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei 

discipline şi pot presupune din partea evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și 
variantelor de răspuns. 

Am facut printscreen la unul din testele pe care le-am dat la clasa a X –a, la Modulul Automobile. 
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Facilitarea accesului din faţa calculatorului dedicate instruirii, elevilor, la o multitudine de teste 

online, a determinat ca noile metode de predare- învăţare, dar şi de evaluare să fie adoptate în diverse 
instituţii educaţionale. 
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3. www.edict.ro 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE 

 
IUHAS LAURA, G.P.P. NR. 1. MARGHITA 

 
Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial 
al elevilor? 

1. Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are 
nevoie de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să accese browser-ul Chrome. 

2. Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate 
automat, așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate. 

3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru 
părinte. Un test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul 
poate fi ajutat să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi 
depunctat sau a fi nevoit să predea un test incomplet. 

4. Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. 
Nu se mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 

Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale? 
Este o întrebare pe care mulți părinți și-au adresat-o. Dar, odată cu primele rezultate ale unei evaluări 

digitale, multe enigme au fost înlăturate. Astfel, părinții au constatat că rezultatele evaluării vin singure 
către ei, datorită sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul educațional. Se pot purta 
dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) 
pot fi urmărite și de către părinte. 

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, percepția 
părinților față de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu 
în acest proces. 

În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare, care determină evoluția 
modernă și constructivă a școlii românești. 
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EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ACTUAL, AL PANDEMIEI 

 
PROF. IURESCU LILIANA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI 
 
Evaluarea este responsabilitatea noastră iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 

educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă.  

De ce avem nevoie de evaluare? O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, 
dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland 
consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie:  

- Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
- În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?  
- Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?  
- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?  
- Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?  
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde trei etape: 

verificarea, măsurarea și notarea. 
În mare parte în literatura de specialitate metodele de evaluare sunt structurate în:  
- metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;  
- metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 

conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.  

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluarea în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. 

Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. IVAN LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA AGHIREȘU-FABRICI,  
STRUCTURA AGHIREȘU, JUD. CLUJ 

 
 Situația actuală a sistemului educațional românesc ne obligă să apelăm la resursele digitale care sunt 

utile în activitățile instructiv-educative. 
Consider că tehnologia le este utilă elevilor și profesorilor deopotrivă. Pe elevi îi ajută să devină 

autonomi în învățare, să devină creativi și responsabili, iar pe profesorilor le ușurează munca și îi detemină 
să se autoperfecționeze mereu. 

Ea facilitează continuarea activităților didactice la distanță, în perioada acesta a suspendării cursurilor 
din cauza pandemiei, dar ea are și un impact negativ în învățarea temeinică, deoarece comunicarea eficientă 
cu elevii nu mai are loc și nu se mai poate oferi sprijin în învățare copiilor cu CES. Evaluarea şcolară este 
integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de 
predare-învăţare. Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor 
rezultate din procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste 
activităţi” (Schaub, Zenke, 2001, 100-101). Evaluarea face parte integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată 
izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se realizează procesul de învăţământ, cu predarea 
şi învăţarea. Metodele, tehnicile şi instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale 
evaluării: obiectul evaluării (ce se evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative 
etc.Este necesară diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 
tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare).Atât evaluarea față în față cât și 
evaluarea online trebuie realizată într-o manieră corectă, deoarece calitatea evaluării realizate de profesor 
se repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a elevului. Autoevaluarea are multe rezultate 
pozitive, deoarece încurajează independenţa elevulor şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare 
pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Evaluarea online în condițiile actuale din învățământ 
este necesară și utilă deoarece ajută la îmbogățirea experienței elevilor.  

 Consider că principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea 
formativă decât sumativă a elevilor. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în învățământul 
preuniversitar sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi 
a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe 
computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.Literatura de 
specialitate enumeră câteva opțiuni online pentru evaluare, de exemplu:teme scrise, eseuri, participarea la 
discuţii online, publicarealucrărilor/prezentărilor elevilor, dezbateri, teste tip quizz , teme de colaborare, 
portofolii, prezentări PPT etc. 

Elevii trebuie să se implice mai mult în activitatea educativă online, să-şi asume responsabilităţi mai 
mari dacă doresc cu adevărat să reuşească la cursurile online iar dascălii să fie cu adevărat preocupați de 
educația pe care o transmit elevilor. În România încă sunt mulți elevi care trăiesc în condiţii greu de 
imaginat pentru anul 2020 şi chiar dacă își doresc să înveţe online acest lucru nu este posibil, deoarece nu 
au resursele necesare pentru acest tip de învăţare.În urma studiului realizat de Salvați Copiii România, 
alături de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor și Federația 
Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar s-a relevat faptul că aproape 30% dintre 
copii și părinții cu copii în școală declară că nu dețin resursele materiale necesare învățământului 
online.Rezultatele studiului sunt îngrijorătoare și ar trebui să le dea de gândit autorităților să ia de urgență 
măsurile corespunzătoare pentru a asigura cu adevărat dreptul la educație tuturor copiilor din țara aceasta. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ONLINE 

 
IVĂNESCU MIHAELA 

 
 Consider că, evaluarea trebuie făcută indiferent de metoda, de aceea evaluarea se poate defini ca un 

sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor scolare şi a 
procesului didactic. 

În învăţământul preşcolar, actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activitatii didactice, 
având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte si aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile şi comportamentele dobîndite de copilul preşcolar prin procesul de 
învăţământ. 

 Evaluarea performanţelor de învăţare ale preşcolarului se realizează în modalităţi specifice acestui 
nivel de instruire. 

 Educatoarea poate aplica cu profesionalism noile strategii şi metodologii evaluative dacă ia în 
considerare câteva premise esenţiale: 

- cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare şi manifestare a copiilor; 
- cunoaşterea obiectivelor generale şi specifice ale învăţământului preşcolar; 
- cunoaşterea inventarului de performanţe vizate prin curriculum-ul oficial; 
- stăpânirea unor competenţe în domeniul utilizării noilor tehnici evaluative. 
Scopul fundamental al aplicării unor strategii de evaluare pe toate palierele şcolarităţii îl constituie 

implementarea unei viziuni complet revizuite privind valoarea achiziţiilor pe care le dobândesc copiii/elevii 
prin procesele de învăţare de tip şcolar. Accentul se pune, în acest sens, pe capacităţile de exprimare liberă 
a copilului, pe manifestările de originalitate şi pe iniţiativă. 

 Considerând momentul în care intervin, formele de evaluare rămân în esenţă, aceleaşi, respectiv: 
• evaluare iniţială 
• evaluare sumativă 
• evaluare formativă. 
Din punct de vedere practic, pentru aplicarea acestora educatoarea urmează să ia o serie de decizii 

de-a lungul desfăşurării procesului didactic. 
Astfel, la începutul fiecărui an, în primele doua săptămâni se culeg date esenţiale privind dezvoltarea 

generală a copilului, particularităţile lui din punct de vedere cognitiv, afectiv şi psihomotor. Toate aceste 
informaţii sunt subordonate unei strategii care fac obiectul unei evaluări iniţiale. 

Cunoaşterea nivelului general de dezvoltare al proceselor psihice de reflectare a realităţii, a proceselor 
afective şi motivaţionale, deci a nivelului cu care cei mici pornesc în experienţa educativă sistematică 
organizată de grădiniţă, constituie o condiţie esenţială şi hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

La începutul unui ciclu de învăţământ sau chiar la început de an, aşadar, educatoarea trebuie să 
cunoască ,,materialul” cu care va lucra, pe care ea îl va şlefui. 

Din anumite puncte de vedere strategiile evaluative utilizate în învăţământul preşcolar sunt 
asemănătoare cu cele utilizate pe primele trepte ale şcolarităţii. Gradul de asemănare se datorează 
scopurilor urmărite prin activităţile de măsurare şi apreciere cu care se operează în acest proces şi 
semnificaţiilor pe care acestea le au asupra activităţilor educative viitoare. 

Există însă, fireşte, şi deosebiri care derivă din specificitatea activităţilor organizate cu preşcolarii. 
Din acest punct de vedere, principalele metode de evaluate utilizate în grădiniţă sunt: 

1. Metoda observaţiei –  
2. Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor  
3. Metoda consemnărilor grafice a preferinţelor  
4. Portofoliul  
5. Testele standardizate  
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Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea trebuie desfăşurată în scopul de reglare şi autoreglare 
a activităţii didactice, este un proces complex, dar în acelasi timp firesc si normal, integrat procesului de 
invatamant, chiar dacă se desfăşoară online. 
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JOCUL DIDACTIC, ELEMENT DE BAZA IN EVALUAREA INITIALA A 

PRESCOLARULUI 
 

PROF. PRESC. ISZLAI REKA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 10 

GRUPA MARE 
 
„Un copil care nu vrea să se joace este un copil a cărui personalitate nu se afirmă, care se mulţumește 

să fie mic şi slab, o fiinţă fără mândrie, o fiinţă fără viitor.” (Chateau, 1972, 19-34) 
 
Jocul a fost considerat de majoritatea specialiştilor ca fiind o caracteristică a vârstei de creştere, a 

copilăriei. În acelaşi timp, se recunoaşte caracterul universal al jocului, adică faptul că jocurile însoţesc 
întreaga ontogeneză umană. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului: de acţiune, de 
mişcare, de exprimare. În joc totul este permis, totul devine posibil. Jocul este un mijloc de exersare a 
gândirii şi a unor deprinderi, de cunoaştere şi autocunoaştere, mijloc de învăţare, cale de relaxare şi 
distracţie, este un mijloc de socializare dar şi un mod de exersare şi exprimare a originalităţii şi creativităţii. 

În instituţiile de învăţământ, jocul este folosit ca mijloc de instruire, educare şi evaluare de unde şi 
denumirea de joc didactic, pe care acesta o primeşte în literatura pedagogică de specialitate. Sub această 
denumire şi înţeles ca atare, jocul este folosit în activitatea instructiv-educativă pentru a forma sau consolida 
anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Ponderea activităţii de joc în grădiniţă este cu atât mai mare cu 
cât grupa este mai mică, această dimensiune progresivă fiind explicată prin faptul că, odată cu creşterea, 
copilul poate participa la activităţi de învăţare şi fără ajutorul jocului. 

Jocul este activitatea care dă specific preşcolarităţii. Rolul si importanţa jocului didactic constă in 
faptul ca el facilitează procesul de asimilare, fixare, consolidare si verificare a cunoştinţelor, iar, datorită 
caracterului sau formativ, influentează dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Prin joc, copilul devine interesat de activitatea care se desfăşoară; cei timizi devin cu timpul mai 
volubili, mai activi, mai curajosi si primesc mai multă încredere in propriile capacităţi, mai multă siguranţă 
şi rapiditate în răspunsurile pe care le elaborează. 

Datorită conţinutului şi a modului de desăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 
activizare a întregului colectiv al grupei, dezvoltând spiritul de echipă, de într-ajutorare; de asemenea, se 
formează si se dezvoltă unele deprinderi practice elementare si de muncă organizată.. Faptul că între ei se 
creează o stare de competiţie îi determină să-şi amplifice dorinţa de cunoaştere. Jocul, are rolul de a 
dinamiza gândirea, imaginaţia, creativitatea copiilor. Copilul participă activ la propria formare, 
achiztionând cunoştinţe, formându-şi aptitudini si comportamente. 

Jocul didactic trebuie să aibă un conţinut şi o structură bine organizată, subordonate particularităţilor 
de vârstă şi sarcinii didactice.Trebuie să se desfăşoare după anumite reguli sub directă supraveghere a 
educatoarei. 

 Deseori, jocul didactic este folosit cu succes în acele tipuri de activităţi care sunt dedicate 
recapitulării, constituind si un reper de evaluare pentru educatoare, evaluare, pe care preşcolarii o 
conştientizează mai puţin decât in cazurile stricte de evaluare anunţate. 

 Practic, in toate situaţiile, pentru ca jocul didactic să dea rezultate optime, una dintre condiţiile 
esenţiale este buna pregătire a lui. Oricare ar fi tipul de joc, acesta impune cadrului didactic respectarea 
anumitor etape si cerinţe metodice. Prioritar, este vorba despre exigentele legate de proiectarea si 
organizarea jocului, despre explicarea si fixarea regulilor de joc, precum si despre desfăşurarea propriu-
zisă a jocului didactic. 

În finalul jocului cadrul didactic trebuie să sublinieze că toţi copiii sunt câştigători, dar pe primul loc 
se află aceia care au rezolvat cel mai bine cerinţele date. Orice recompensă, cât de neînsemnată, pentru 
adulţi, este pentru preşcolari un motiv de mândrie, constituind în acelaşi timp o modalitate prin care se 
dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Copiii vor dori să înveţe mai bine, să cunoască mai multe despre temele 
propuse pentru a fi recompensaţi, felicitaţi în faţa altor preşcolari. Prin urmare, motivaţia pentru învăţare se 
dezvoltă de la cele mai mici vârste, mai întâi prin aprecierile verbale asupra activităţii la grupă, apoi prin 
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întreceri, jocuri, concursuri, toate acestea organizate cu scopul de a verifica capacităţi şi comportamente 
dobândite pe parcursul procesului educativ. Ca şi la lecţia în şcoala primară, jocul didactic, ca activitate 
instructiv-educativă în programul grădiniţei, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe privind 
organizarea, conducerea şi evaluarea acestei activităţi. Din activitatea practică desfăşurată la catedră, din 
studiul experienţei dobândite, am constatat că jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei, 
pentru înţelegerea unor noţiuni, pentru consolidarea cunoşinţelor, în evaluarea formativă şi iniţială. 

De aceea consider că jocul didactic este o formă de activitate plăcută şi atractivă pentru elevii de 
vârstă şcolară mică. I-am urmărit pe copii în timpul jocului şi am citit în ochii lor bucurie şi satisfacţie; am 
văzut născând în ei dorinţa de ieşire din anonimat, de autodepăşire, am observat în jocul lor competitivitate, 
fantezie, perseverenţă, spontaneitate, sporirea socializării şi mi-am dat seama de impactul puternic pe care 
jocul didactic îl are asupra lor. 

 „Jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bună-voie, înăuntrul unor anumite limite stabilite, 
de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi 
şi fiind însoţită de un anumit sentiment de încordare şi de bucurie şi de ideea că «este altfel» decât în viaţa 
obişnuită.” (Jan Huizinga) 
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QUIZIZZ – INSTRUMENT DE EVALUARE ON-LINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. IVĂNUȘ CARMEN ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2 – RÂMNICU – VÂLCEA 
 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) influențează direct calitatea 

procesului de creștere profesională a viitorilor specialiști. Noile tehnologii deschid oportunități 

suplimentare și motivează pentru instruire, oferind profesorilor și elevilor posibilitatea de a se 

autoperfecționa. Analizând succint resursele Internetului, constatăm că avem la dispoziție o multitudine de 

aplicații care ar putea fi utilizate în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, bazându-ne pe faptul că 

atât cadrul didactic, cât și educabilii dețin competența digitală. În articolul dat ne-am propus să ne 

cunoaștem mai aprofundat cu modul de activitate a softului Quizizz. Utilizarea acestui instrument online 

ne permite integrarea armonioasă a tehnologiilor digitale în procesului de instruire și sporirea interesului 

elevilor pentru învățare. 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 

formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 

text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. 

Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 

Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 

răspunsuri, timp etc. 

Din multitudinea de oferte ale Internetului, identificate cu ajutorul diverselor motoare de căutare, a 

fost selectată aplicația Quizizz deoarece este o resursă gratuită, considerată utilă pentru evaluarea obiectivă 

a cunoștințelor elevilor și care contribuie la organizarea eficientă a lecțiilor astfel, încât să devină mai 

atractive, motivante și interactive. Tot mai multe cadre didactice dețin competențe de utilizare a testelor de 

evaluare online, în special a aplicației Quizizz. Cu ajutorul acestor instrumente evaluarea poate fi 

desfășurată atât la școală, cât și acasă, accesul calculatorului/dispozitivului la rețeaua Internet este 

obligatorie. 

Quizizz, acest instrument ne permite:  

• să sprijinim elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;  

• să organizăm concursuri;  

• să programăm testări (ora, data, luna etc. desfășurării);  

• să efectuăm testare (nu neapărat în clasă);  

• să efectuăm testarea într-un tempou individual;  

• să gestionăm timpul destinat testării;  
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• să urmărim rezultatele fiecărui elev; 

 • să oferim feedback-ul imediat. 

 

Practica utilizării aplicației Quizizz scoate în evidență unele avantaje: 

 • marea majoritate a elevilor sunt familiarizați cu TIC; 

 • accesibilitatea utilizării atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi; 

 • upgradare constantă;  

 • este gratuit; 

 • permite colaborarea (împărtășirea de informație);  

 • setări de confidențialitate;  

 • suport tehnic online. 

Noua orientare a procesului educațional este comunicarea dintre părinți, elevi și cadrele didactice 

într-un spațiu virtual. Aplicând TIC în cadrul orelor se demonstrează durabilitatea sistemului: competența 

digitală - eficiența Internetului și a serviciilor oferite de el prin selectarea informației utile pentru viitorul 

cetățeanului informatizat. Aici menționăm că parte componentă a calității utilizării resurselor online este și 

formarea profesională a cadrului didactic, dorința de a se autoinstrui și autodezvolta permanent în context 

interdisciplinar.  

Utilizarea aplicației Quizizz în evaluarea copiilor contribuie la motivarea pentru instruire în baza 

dezvoltării competenței interdisciplinare, fapt care asigură o prestație calitativă a nivelului profesional. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

IN INVATAMANTUL ONLINE 
 

PROF. IVASCU ELENA-GABRIELA 
ŞC. GIMN. ,,RADU TUDORAN”, BRAILA 

  
În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 

elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme 
online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale 
și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost 
nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, 
dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci 
mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate fi 
valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor 
curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor didactice.  

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 
spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma 
dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt 
acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda 
limitata sau de trafic încărcat. 

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, 
apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră 
plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de 
oamenidin 180 de țări. 

A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile 
de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid 
popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune 
de un browser web. 

 Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie 
de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație 
prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi 
realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul 
didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la 
următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, 
prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, 
este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. Aplicația Kahoot este 
foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia au ocazia de a-și etala 
cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot 
mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, 
atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor 
conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o 
activitate al cărei caracter ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 
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Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

 
Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 

disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a 
imprima povestea creată pe site. Aplicaţia Storybird este un instrument ușor de utilizat pentru materii 
incluse în aria curriculară Limbă și comunicare (în mod special limba engleză), dar și pentru alte discipline, 
precum cultură civică, geografie, biologie, istorie, educație artistică sau dirigenție. De asemenea, aplicația 
se poate utiliza și în realizarea unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le 
dezvolte competențele digitale, lingvistice și artistice. 
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,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR” 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR  
JĂLĂVEANU DOINA 

GRADINIȚA NR. 37, BRAILA 
 
 Cadrele didactice din învățământul preșcolar organizează și desfășoară atunci când situația 

pandemică impune, activități online având în vedere Curriculum pentru educație timpurie, respectiv 
dimensiunile dezvoltării și comportamentele aferente, proiectarea didactică pe proiecte tematice, 
tipurile/categoriile de activități și specificul acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor. 

 Proiectarea didactică se realizează prin elaborarea planificării săptămânale a activităților didactice 
online. Structura planificării este cea transmisă și poate fi redactată letric sau electronic. În cazul unității 
noastre care are specific de program prelungit, planificarea este comună pentru ambele ture. Ponderea 
categoriilor de activități este realizată în funcție de specificul grupei, de nivelul de vârstă.  

 Întâlnirea de dimineață poate fi realizată online sincron o dată pe săptămână, moment în care se 
transmite tema proiectului. La nivelul grupei continuăm implementarea opționalului realizat de către cadrul 
didactic, dacă face parte din categoria dezvoltării personale. Activitățile pe domenii experiențiale reprezintă 
nucleul în planificarea activităților de învățare și a sarcinilor didactice asociate conținuturilor învățării. 
Activitățile liber-alese sunt propuneri de jocuri / activități pe care copilul le poate desfășura pe parcursul 
zilei/ săptămânii. 

 În planificarea săptămânală se include consilierea părinților și activitatea metodică. 
 Resursele educaționale sunt selectate de către cadrul didactic din cele disponibile pe diferite 

platforme și aplicații cum ar fi grupul clasei creat pe platforme de socializare-Messenger, WhatsApp sau 
alte platforme Google Classroom, Zoom, Skype etc.  

 Particularitățile de vârstă și specificul dezvoltării copiilor sunt respectate ținând cont de frecvența 
activităților și durata acestora. Materialele utilizate sunt cele care nu necesită efort financiar și sunt la 
îndemâna copiilor. Ținem cont și de faptul că preșcolarii au nevoie de asistența adultului care îndrumă și 
ajută copilul- nu îi vom suprasolicita. 

 Activitățile sunt propuneri și nu sunt obligatorii. Temele sunt atractive și cu un nivel de complexitate 
moderat.  

 Cadrele didactice oferă și colectează feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată în 
vederea măsurării rezultatelor învățării și ameliorării mijloacelor și modalităților de comunicare și 
colectează unele produse ale activității. 

 Cadrul didactic colaborează cu părinții și îi informează asupra modalităților de organizare a 
activităților suport pentru învățarea online, identificând mijloace comune de comunicare și consiliază 
părinții cu privire la procesul de dezvoltare a propriilor copii, a modalităților în care îi pot susține sau planuri 
de intervenție personalizată. 
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 INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR  

 
 PROF. JECHEREAN MIHAIELA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE”, DEVA – HUNEDOARA 
 
Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 

manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

Noi profesorii știm în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, elevii 
trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, 
cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării 
la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza 
respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații 
ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase).  
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare; 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline; 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru; 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați; 
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• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care îl putem folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și Jquiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

 
 
 
WEBOGRAFIE: 
*quizizz.com/ 
*wordwall.net/ro 
*quizlet.com/ 
*learningapps.org/ 
*en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
*http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
JELER CRISTINA 

 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.Se spune că cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă 
același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR: JENGALAU GABRIELA 

 GADINIȚA CU P.P. NR.1 CALIMANEȘTI 
 
Perioada prin care trecem cu toții reprezintă o nouă provocare pentru noul stil de viață, deoarece 

această izolare ne afectează resursele pe diferite paliere. Ceea ce se întâmplă cu elevii, cu școlile și cu noul 
sistem de predare – învățare – evaluare reprezintă o problemă pentru noi toți. 

Învățământul on – line deschide oportunitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corecte; 
reprezentând o nouă formă de învățare la distanță, facilă, destinată tuturor celor care nu au posibilitatea de 
a accesa sistemul clasic, tradițional, ,,față în față” sau adecvată unor condiții speciale așa cum se întâmplă 
acum, în această perioadă de pandemie, acest stil de învățare fiind impus acum de perioada critică pe care 
o traversăm. 

Procesul de predare – învățare – evaluare s-a mutat în mediul on – line facilitând învățarea la distanță 
și oferindu – ne posibilitatea să folosim diverse aplicații sau platforme : Zoom.US, Classroom, rețele de 
comunicare: WhatsApp, Messenger și Skype, dorind astfel să îi vedem pe copii și să îi simțim cât mai 
aproape de noi. 

Cum evaluăm? 
Studiile și lucrările de specialitate ne-au propus un set de metode și tehnici moderne de specialitate, 

fără a elimina metodele clasice și tradiționale. 
În ceea ce privește metodele și tehnicile moderne de evaluare include: hărțile conceptuale, metoda 

R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul și portofoliul. 
1.Hărți conceptuale 
Hărțile conceptuale (,,conceptual maps”) sau hărțile cognitive ( ,,cognitive maps”) reprezintă modul 

de gândire, simțire și înțelegere ale celui care le elaborează. 
Harta cognitivă este un instrument important pentru predare, cercetare și evaluare la toate nivelurile 

și la toate disciplinele (Oprea; 2006, 255). 
Harta cognitivă poate fi integrată în activitățile de grup, cât și cele individuale. 
2.Metoda R.A.I. vizează ,,stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica ceea ce au 

învățat” (Oprea; 2006, 269). 
Această metodă provine de la asocierea inițialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. Ea 

poate fi utilizată atât în activitățile frontale sau de grup și este o metodă alternativă de evaluare în cadrul 
oricărei discipline. 

3.Tehnica 3-2-1 este ,,un instrument al evaluării continue, formative și formatoare ale cărei funcții 
principale sunt de constatare și de sprijinire continuă a elevilor”  

Această metodă nu vizează sancționarea elevilor prin notă a rezultatelor elevilor, ci constatarea și 
aprecierea rezultatelor obținute la finalul unei secvențe sau activități didactice, în scopul ameliorării, 
îmbunătățirii acestora, precum și a demersului care le-a generat. 

4.Proiectul – este ,,o metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată profesorilor 
pentru evaluare sumativă” ( Cucoș; 2008, 138). 

Această metodă de evaluare necesită o perioadă mai mare de timp (zile sau câteva săptămâni) și poate 
fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

5.Portofoliul – este o ,,metodă de evaluare complexă, care permite estimarea progresului de învățare 
al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari (semestre, an școlar sau chiar 
ciclu de învățământ ) 
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Portofoliul poate conține următoarele ,,piese” : fișe de informare, documentare, referate, eseuri, 
articole, rezumate, colaje, postere, schițe, proiecte, fișe de decupaje din reviste, liste bibliografice, hărți 
cognitive de înregistrări audio, video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Cucoș. C. (2008) Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom 
2. Joița. E. (2007) Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învățare cognitiv – 

constructivă. București: E.D.P. 
3. Manolescu M. (2005) Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente. București: Meteor Press 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR. 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ALINA-ANDREEA JÎTARIU 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI 

 
Progresele făcute în tehnologia informației și comunicațiilor creează noi oportunități de comunicare 

și interconectare care trec de limitele spațiului și a timpului. 
Civilizația modernă este caracterizată de o viteză în continuă creștere a schimbării. Atât elevii cât și 

profesorii sunt din ce în ce mai preocupați de domeniul informaticii, mai exact, sunt preocupați să învețe 
cum să foloseseacă la deplinul potențial mijloacele ICT (Information and Comunication Tehnology) pentru 
a se adapta noilor forme de învățământ și noilor cerințe din toate domeniile pe piața muncii. Adaptarea la 
mijloacele de utilizare ICT este marcată de rolul esențial în acest sens, rol pus în lumină de acele deprinderi 
de a interacționa și colabora în cadrul unui mediu de învățare bazat pe tehnologiile de internet. 

 Rolul major pe care internetul îl joacă în societatea zilelor noastre a dus la creșterea numărului de 
spații și comunități virtuale și dezvoltarea acestora în modalități proprii și personale, într-un mod cât mai 
divers. 

Funcţia educativă a mijloacelor de comunicare în masă nu determină înlocuirea activităţii de învăţare 
desfăşurată în cadrul instituţionalizat al şcolii. 

 Aceste spații virtuale apar și se dezvoltă datorită rolului lor esențial în satisfacerea nevoilor 
individuale de expansiune și dezvoltare dincolo de limitele necunoscutului și implicit cunoașterea acestui 
necunoscut. În sfera educațională aceste nevoi de informare, iar utilitatea acestor spații virtuale devin puncte 
strategice în evoluția sistemului de învățământ. 

 Resursele care se găsesc pe web oferă o gamă variată de aplicații, metode convenționale și 
neconvenționale de predare sau evaluare, sunt ușor accesibile și variate așa încât copiii pot continua 
învățarea accesând aceste resurse de acasă, de pe calculatoare personale având șansa de a accesa informații 
după propriile centre de interese. 

Relația de comunicare conferă procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaționale 
complexe, bazată pe un limbaj didactic care determină în structura personalității școlarului modificări de 
natură cognitivă, afectivă, atitudinală și acțională. 

 Calitatea comunicării depinde de strategia folosită care este proiectată în funție de scopul activității 
didactice, personalitatea elevului, personalitatea profesorului, spațiul în care se desfășoară educația și mai 
ales de stilul și modul de a preda adoptat de profesor. 

Exemplu de activitate de evaluare în cadrul lecțiilor online: 
 Grupa: mare 
Domeniul de activitate: Limbă și comunicare  
Denumirea activității: Joc didactic – ”Eu spun una, tu spui multe” 
Tema zilei: “Sănătate de la toate” 
Scopul: Formarea auzul fonematic şi deprinderea de a alcătui propoziţii utilizand corect numarul 

singular şi plural al substantivelor. 
Sarcina didactică: Denumirea imaginilor, găsirea formei de plural sau singular a substantivelor din 

jetoane şi alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate cu cuvintele date.  
Regulile jocului: Un copil numit de educatoare, denumeşte imaginea prezentată pe ecran, (prin 

intermediul unei aplicații ce permite editarea imaginilor și aranjarea acestora intr-un anumit spațiu), iar 
acesta, numește al coleg care va căuta opusul imaginii de pe ecran( singularul sau pluralul) şi vor nota 
perechile în ordine crescătoare. Sarcina a doua constă în alcătuirea de propoziţii folosind corect 
substantivele la numarul singular şi plural pentru imaginile ce s-au găsit la prima sarcină .  

După fiecare răspuns, întreg colectivul v-a face aprecieri. 
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cucoș, Constantin, 2001, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iași 
*Manolescu, Marin, 2010, Teoria și metodologia evaluării, Editura Universitară , București 

1738



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, 
ALBA IULIA 

PROF. ÎNV. PREȘC. JITARU IOANA ANCA 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul 
de predare-învățare-evaluare în general? 

Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 
atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Aceasta prezentare este 
un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. preşcolar la grupă sau pentru 
derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și 
energie, captându-se ușor atenția prelșcolarilor. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul 
de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

crearea unui test; 
 căutarea unor teste create anterior; 
 vizualizarea rapoartelor; 
 conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
 conține clase create sau importate de pe Classroom; 
 conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

 Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

 Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
 Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
 Poll (sondaj) 
 Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
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Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 Bara de căutare 
 Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
 Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
 Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
 Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible 

În final ași prezenta câteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei 
perioade: 

 Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis „dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină; 

 Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

 Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor online 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

 Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

 Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică  
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PROIECTE, METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE-2020 
 

PROF. AURICA JITTU,  
LTTA, ARIEȘENI, ALBA 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare. 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Câteva metode de evaluare sunt prezentate mai jos: 
1. Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor, etc. 

2. Google Jamboard: este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

3. Google Forms: -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care 
elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

4.Kahoot – acestă aplicație dă posibilitatea elevilor să devină „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

5. Wordwall – conține mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să 
încurajăm și să exploram, permițând si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE LA DISCIPLINA ISTORIE  

 
PROF. JULAN COSMIN-MIRCEA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,FRANCISC NEUMAN” ARAD  
 
 Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, calculatoare, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și cadrele didactice reclamă 
utilizarea acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde 
pe elevi să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, 
deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice.  

 Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un 
subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică 
scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi/sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de 
brainstorming, a posta adrese de internet utile, teste de evaluare, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o 
temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului. 

 

 
Sursa: https://ro.padlet.com/cosmin_julan86/h09rlegkl16xzmss 

 
 Learning Apps este o aplicaţie Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de instruire prin metode 

interactive. Modulele/exerciţiile (denumite Apps) existente pot fi integrate direct în conţinuturile de 
învăţare corespunzătoare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi şi elaborate online de utilizatorii. 

 Aplicaţia dispune de o variantă a site-ului în limba română, o interfaţă românească este în lucru. 
Categoriile încorporează majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai multe limbi, iar 
tipurile de exerciţii care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încrucişate; Jocul Milionarii; 
Marchează în text; Quiz cu alegere; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă 
ordonare; Joc-Perechi (Perechi imagini); Joc-Perechi (Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; 
Ordonare pe imagini; Ordonează perechi; Puzzle-Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text 
spaţii goale; Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; 
Chat; Mindmap; Scrieţi împreună. 
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Sursa: https://learningapps.org/display?v=p7bviowgj19 

 
 LIVRESQ este un editor de resurse educaționale în format digital. Acesta facilitează crearea de lecții 

interactive și teste online, ce conțin texte, galerii de poze, animații, audio, video, diverși itemi de evaluare, 
quiz-uri și alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. Lecțiile rezultate din LIVRESQ pot 
fi descărcate pentru a fi folosite offline sau pot fi partajate pe internet foarte ușor prin Biblioteca LIVRESQ, 
elevii putând avea acces la ele de pe orice tip de dispozitiv smart (telefon, tabletă, PC). De asemenea, 
pachetele de lecții și teste digitale unt compatibile cu soluțiile de tip Learning Management System, 
respectând SCORM, standardul consacrat în e-Learning la nivel internațional. 

 

 
Sursa: https://library.livresq.com/view/5edf59feda8111fedd1f3e6a/ 

 
 În ceea ce privește importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea didactică, se 

cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare-evaluare, 
de a stimula comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita 
asimilarea conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale, dar și de a evalua o serie de 
competențe definite la nivelul disciplinelor de studiu, dar și interdisciplinar. 

 Dimensiunea interactivă a acestor instrumente Web 2.0 este adaptată așteptărilor elevilor secolului 
XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede. Astfel, aceste instrumente contribuie 
în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic. 
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CONSIDERAȚII DESPRE  EVALUAREA SUMATIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

PREȘCOLAR ONLINE 
 

PROFESOR IN INVATAMANTUL PRESCOLAR JUNCU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL SADOVEANU” BACAU  

 
 Practicile evaluative din învăţământul preşcolar se apleacă asupra individualităţii copiilor, a nevoilor 

de învăţare ale fiecăruia, construind strategii de predare-învăţare-evaluare, care să îi ajute pe aceştia, să se 
acomodeze și să se adapteze eficient, tuturor tipurilor de activități specifice grădiniţei. 

 Evaluarea sumativă intervine, la capătul unei componente tematice, care se desfăşoară pe o durată 
mai mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. Se 
verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă accesate 
și de la care copilul merge mai departe. Cu metodele şi tehnicile de evaluare ca: metoda observaţiei, care 
constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului; metoda consemnării grafice 
a preferinţelor, care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil, prin evidenţierea domeniilor 
de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a manifestat interes scăzut; metoda 
consemnării grafice a progreselor copilului, care este o metodă cu potențe comparative, ce reliefează 
anumite manifestări, prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate pe parcursul participării la o 
activitate oarecare; metoda portofoliului, care cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode 
şi tehnici de evaluare: probe scrise, practice, sau prin activităţi extracurriculare. Astfel, portofoliul poate fi 
utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură implementarea 
interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă, cât şi ca mijloc de valorizare a muncii individuale. El 
are ca scop realizarea unei selecții a diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) şi păstrarea lor, 
pentru a putea efectua ulterior evaluarea de tip cumulativ, care va sublinia progresele realizate de ei, într-o 
unitate mai mare de timp. 

 Evaluarea. realizată după activitățile de predare, formare de deprinderi. consolidare și verificare 
online este o adevărată provocare! Să predai e simplu. Poate fi chiar ușor, dacă îți place ce faci și la ea 
intervine corect sau nu și părintele. Dar evaluarea e în responsabilitatea cadrului didactic exclusiv. Iar pentru 
aceasta, atât profesorul, cât și întreg sistemul educational, trebuie, să asigure trei caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. Cum să realizezi acești parametri, când învățarea online are 
un parcurs nesigur (calitatea net-ului, existența și tipul divice-urilor), de cele mai multe ori în salturi 
(părintele lucrează cu copilul când vrea, dacă vrea, când timpul i-o permite) și se bazează pe necunoscute 
(tactul, abilitățile, dotările tehnice și chiar bunăvoința părinților), deci nu ai control asupra achizițiilor reale 
făcute de copil în întregul proces de învățare.  

 La preșcolari activitatea online se desfășoară asincron și toți factorii perturbatori – de care s-a lovit 
încă de la început invățământul virtual - au creat o general o stare de nemulțumire: a profesorilor - pentru 
că nu pot asigura calitatea dorită actului instructiv-educativ și pentru că sistemul le cere mult, dar nu le-a 
oferit nimic, pentru a se descurca; a părinților – care se simt responsabilizați forțat și prea mult, fără să aibă 
(majoritatea) competențele necesare, și care se plâng că nu dispun de timpul fizic necesar, din cauza multor 
probleme care-i apasă; a copiilor - care se simt frustrați, pentru felul în care jocul, devine o activitate lipsită 
de farmecul dat de atmosfera din grupă, e motivată defectuos sau nestimulativ și pe care o percepe la un 
moment dat, mai mult ca pe o pedeapsă, decât pe o ofertă atractivă. 

 Pentru evaluarea online este indiscutabil nevoie de un spațiu virtual cât mai usor de adaptat acestei 
activități, deci un acces la forme de instruire la distanţă de tip formal şi nonformal: platforme de e-learning, 
medii virtuale de instruire, aplicaţii educaţionale online, campusuri virtuale, cursuri online în format text 
sau video, tutoriale etc.; 

Există oportunitatea utilizării a diverse aplicaţii online, create pentru a uşura activitatea profesională 
în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, care s-au dovedit deja, instrumente utile pentru 
profesori de toate specialităţile, atât în activitatea la clasă, cât şi în planificarea şi desfăşurarea proiectelor 
educative. 
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Pe un grup privat pe Facebook la început, ca apoi instalând aplicația ADMA - SIIIR pentru o 
implementare rapidă a serviciilor G Suite for Education, unde școala noastă gestionează un cont, am 
desfășurat activități online atât în perioada de stare de urgență, cât și în acest an școlar, începând cu data de 
12.10.2020 pe perioadă nedeterminată deocamdată. Astfel, am introdus atât instrumentele Google: 
Platforma: https://classroom.google.com/, cu aplicațiile: https://drive.google.com/ 
https://www.youtube.com/, https://jamboard.google.com/; Instrumente: Microsoft Office cu extensiile 
".doc" (pentru Microsoft Word), ".ppt" (Microsoft PowerPoint); Produse: https://wordwall.net/play-quiz; 
Jocuri/Jucării: https://www.jigsawplanet.com/ și produse selectate tematic de pe site-ul: 
https://ro.pinterest.com/ 

Învățământul online însă, poate, exclude categorii de copii – cum ar fi cei cu nevoi speciale, și este 
clar că a devinit mai costisitor financiar și mai cronofag, dacă ne referim la pregătirea activității și 
diseminarea acesteia, pe axa educatoare – preșcolar, din perspectivă proiectivă, tehnică, didactică, deoarece 
cadrul didactic, trebuie, să preia și sarcini de consiliere de învățare, iar în unele situații chiar de consiliere 
psihopedagogică, Mai grav însă este că perioada actuală, relevă aspecte problematice ale sistemului de 
învățământ românesc, în care accesul echitabil la educația de calitate are destule puncte nevralgice, pe care 
situația suspendării cursurilor ”față-in-față” pare să le accentueze.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 JURAU BIANCA RAMONA 

 
Procesul de învățământ poate fi definit ca relație între cele trei componente ale sale: predare, învățare, 

evaluare. 
În gândirea modernă, predarea include nu numai transmiterea de cunoștințe, ci și întregul sistem de 

acțiuni desfășurate de cadrul didactic pentru elabora lecția, inclusiv evaluarea. 
Evaluarea are rolul de a oferi un feed-back asupra modului în care elevii și-au însușit cunoștințele, 

asupra prestației cadrului didactic și ajută la luarea unor decizii cu privire la etapele următoare pentru a 
asigura progresul continuu al elevilor, deci la optimizarea procesului instructiv – educativ. De altfel, aceasta 
are un rol motivațional pentru elevi, determinându-i să învețe. 

Evaluarea este de trei feluri: inițială, continuă și sumativă. Cele trei tipuri de evaluare nu se exclud, 
ci se completează reciproc.  

Evaluarea inițială se poate realiza prin hărți conceptuale, chestionare, teste și investigații. 
Evaluarea formativă poate fi realizată prin observarea comportamentului școlar al elevilor, prin 

examinări orale, metoda R.A.I, fișe de lucru, tehnica 3-2-1, autoevaluare. 
Evaluarea sumativă se poate efectua prin metoda portofoliului, proiectului și a probelor orale, scrise 

sau practice. 
Învățământul on-line ne oferă posibilitatea să evaluăm cunoștințele elevilor prin multe metode și 

tehnici. Platformele folosite în e-learning (Zoom, Google Classroom, Facebook Messenger, Microsoft 
Teams, Skype) ne oferă posibilitatea evaluărilor orale prin intermediul camerei audio-video. De asemenea, 
dispunem de tablă (whiteboard), pe care o putem partaja elevilor și pe care pot să rezolve și ei exerciții.  

O mulțime de site-uri și platforme vin în ajutorul nostru (Socrative, didactic.ro, Google și Microsoft 
Forms, Wordwall, reteauaedu.ro, ASQ.ro, Liveworksheets), permițându-ne crearea de teste online pe care 
elevii le pot parcurge în timpul orei on-line, asigurându-ne că aceștia le vor rezolva singuri, fără ajutoare. 

Majoritatea testărilor de acest fel le oferă elevilor un feed-back imediat despre felul în care și-au 
însușit cunoștințele. 

De asemenea, proiectul și portofoliul poate fi realizat cu ușurință, atât de elevii care dispun de 
calculator/laptop, cât și de cei care le vor realiza de mână. După finalizarea acestora, elevii ne pot trimite 
documente sau poze și pot fi notați. 

 Personal, folosesc cel mai mult Zoom și Facebook Messenger, predând la ciclul primar. Folosim 
mult tabla, atât eu, cât și elevii, aceștia rezolvând exerciții zilnic, oferind astfel informații despre cum și-au 
însușit cunoștințele. Totodată, partajând ecranul, lucrăm pe fișe de lucru și caiete auxiliare deschizând o 
pagină pe care dorim să o lucrăm cu Paint și rezolvând direct pe ea. 

 Elevii se pot autoevalua zilnic, prin munca independentă: când termină de rezolvat cerințele, ei pot 
partaja ecranul sau trimite poze cu ceea ce au lucrat, ori pot să se autocorecteze după un barem, putem 
realiza hărți conceptuale, putem viziona filme și prezentări Powerpoint. 

 În afară de lipsa întâlnirilor de la școală, a interacțiunii între colegi, care, în condițiile actuale nu este 
posibilă, consider că predarea-învățarea-evaluarea nu au foarte mult de suferit, cu atât mai mult că elevii 
sunt foarte atrași de tehnologie și internet.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: JURAVLE RALUCA ADRIANA 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINȚ, NR. 22, BRAȘOV 
 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. Evaluarea este punctul final într-o succesiune de 
evenimente, care cuprinde următorii pași:  

- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor.  
- Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse.  
- Măsurarea rezultatelor aplicării programei.  
- Evaluarea rezultatelor. 
 Combinarea instrumentelor de evaluare online, prin metodele și tehnicile, potrivite vor asigura 

realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 

diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. 

Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare 
este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe 
stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Dintre metodele clasice, se pot folosi în mediul online următoarele tipuri de evaluare: 
Probe orale 
- cu suport vizual; 
- redarea (repovestirea); 
- descrierea şi reconstituirea; 
Probele practice 
- confecţionarea unor obiecte; 
- executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
- întocmirea unor desene, schiţe, grafice;  
Metode şi tehnici complementare 
- observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
- investigaţia; 
- proiectul; 
- portofoliul; 
- autoevaluarea 
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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Să enumerăm cele mai folosite aplicații: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Funcția 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul 
greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări.  
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APLICAȚII ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE FOLOSITE ÎN MEDIUL 

ONLINE  
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR JURCA GEANINA – MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TIMIȘOARA 

 
Este important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât 

în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. 
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 

si oriunde.  
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și 

profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp.  
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
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• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 
clase). 

În concluzie, procesele evaluative îşi relevă deplin funcţiile feedback, atunci când cadrul didactic şi 
elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească 
reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi orizonturi 
către educație. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura 

Aramis, București, 2002; 
* Radu, T I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. JURCA ILDIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” ZALAU 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, deorece 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează 
din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu 
sistemul de predare-învățare-evaluare în general? Sunt întrebări care ne frământă zi de zi pe noi toţi dascălii. 

 Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-evaluare și notare a redevenit în atenția 
noastrӑ sub titulatura de “proces educațional la distanțӑ”. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, 
am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Coronavirus-Covid 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma 
unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma Zoom 
sau Meet pentru ședințele cu cadrele didactice ,, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de 
comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îi vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes de aproape şase sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ reproduce 
învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permit elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, 
drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină 
întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi 
tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Învățarea și evaluarea, bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare la fiecare clasă 
de elevi în parte. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesori pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. Aş enumera câteva: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le putem oferi elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
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greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolut esențială 
și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței 
școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria 
devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară. 
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L’enseignement et l’évaluation en ligne pour les classes de français au lycée 

 
PROFESSEUR JURCA IULIANA-IOANA, 
COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL DEVA 

 
La réalité que nous vivons nous fait réaliser la grande importance de ce qu’on appelle adaptation ou 

update quotidien. Il est vrai que l’école roumaine a été un peu surprise par cette nouvelle vague de 
changement. Mais pourtant, les enseignants essayent apprendre comment ils peuvent résoudre ce nouveau 
défi. 

Moi personnellement, comme enseignante de français je me suis documenté sur les nouvelles 
technologies qu’on peut utiliser en classe virtuelle. La présence des apprenants à distance, change le 
contexte éducatif et les choses peuvent se compliquer si les acteurs impliqués ne jouent correctement les 
rôles. 

Faire la présence, le contrôle du devoir et la présentation du nouveau contenu, recevoir le feedback 
de ses apprenants sont des étapes de la leçon qui se déroulent différemment par rapport aux classes face à 
face. L’utilisation de l’Internet et des plateformes éducationnelles ou même des sites éducatifs représentent 
des sources inépuisables pour la démarche instructive-éducative de chaque jour. 

L’enseignement du français en ligne suppose une bonne maitrise des dispositifs et des sources 
utilisées. Moi personnellement, j’utilise la plateforme Google Classroom pour dérouler mes classes de 
langue française. Pendant les classes on utilise les manuelsnumériques, pour rendre plus efficace ce 
processus d’enseignement –apprentissage et bien sûr, une riche collection de sites qui aident les apprenants 
dans leur activité d’apprentissage du français, dans notre cas. Parmi les sites le plus utilisés, je voudrais 
mentionner google.fr, didierfle.com, ciep.fr, hachette.com. Heureusement, les sites déjà présentés offrent 
une riche collection de manuels numériques qui aident vraiment les enseignants, mais aussi les apprenants. 

 Concernant l’évaluation en ligne, je l’ai adaptée au niveau et aux particularités de la classe, il s’agit 
des épreuves en lignes réalisées à l’aide de l’application Google Forms, la présentation des projets visant 
les éléments de culture et civilisation françaises, mais aussi des évaluations respectant la structure de sujets 
de type Delf, pour les niveau A1, A2, B1 et B2. On évalue les quatre compétences-la compréhension et la 
production orale et la compréhension et la production écrite selon les critères prévus dans le document 
officielappelé CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Publié en 2001, il 
constitue une approche totalement nouvelle qui a pour but de repenser les objectifs et les méthodes 
d'enseignement des langues et, surtout, il fournit une base commune pour la conception de 
programmes, de diplômes et de certificats 

Je considère que les classes en ligne offre beaucoup d’avantages pour les deux catégories impliquées, 
en permettant le développement de l’autonomie, un accès permanent aux sources d’information, de bonnes 
possibilités de communication et de dialogue, l’utilisation de moyens interactifs de communication, la 
pédagogie abordée devenant de plus en plus interactive. Comme dans tous les domaines, les inconvénients 
y existent aussi : les activités en ligne exigent tout autant d’efforts et d’énergie qu’un cours en face à face, 
des habiletés d’autoformation et d’autogestion de l’apprentissage, elles peuvent créer des attentes irréalistes 
chez l’apprenant mal informé et même susciter des frustrations lors de problèmes techniques. 

 
 
 
 
 
 
SITOGRAPHIE: 
https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/pourquoi_faire_de_la_fad.pdf. 
https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html 
https://www.hachettefle.com/ 
https://didierfle.com/ 
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 PLATFORME WEB PENTRU EVALUAREA ORALĂ 

 
 PROFESOR JURCHELA CRISTINA 
 GRĂDINIŢA PP. NR.22 TIMIŞOARA 

 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Atât evaluarea directă faţă în faţă, cât şi evaluarea online, au aceleaşi obiective, diferenţa fiind că 
lucrăm cu alte platforme. Vom respecta aceleaşi procedee ca şi în cazul evaluării orale tradiţionale. 
Diferenţa este că nu ne aflăm în aceeaşi sală de clasă. 

Trebuie încă de la început să stabilim criterii clare, să stabilim competenţele şi obligatoriu să avem o 
grilă de evaluare. 

Evaluarea poate fi individuală sau de grup. Pentru evaluarea de grup putem folosi Zoom, iar pentru 
cea individuală Zoom breakout rooms –când copilul intră în camera de aşteptare câteva minute. Această 
formă este foarte bună pentru copiii timizi. Trebuie să se evite sarcinile de reproducere şi să se pună accentul 
pe sarcinile creative. 

GLOGSTER este o platformă bazată pe cloud pentru crearea de prezentări şi învăţare interactivă. 
Permite combinarea de text, imagini, video şi audio pentru a crea un poster interactiv. Se alege tema, iar 
copiii vin cu materialul pentru acea temă. La final, aceştia trebuie să explice de ce au ales imaginile 
respective pentru poster. 

Cu aplicaţia BUBBLS.US se poate realiza o hartă. 
 
Evaluarea asincron 
Există platforme pentru înregistrarea mesajelor audio. VOCAROO şi VOICE SPICE cu ajutorul lor 

copilul răspunde la întrebări înregistrându-se, iar apoi trimite înregistrarea ca şi temă. 
FLIPGRID- cu ajutorul acestei platforme digitale, elevii postează filmuleţe, minidezbateri, analiza 

unui citat, etc. 
BLABBERIZE- este platforma în care copilul se pune în pielea unui personaj şi se înregistrează, 

răspunzând la întrebări, etc. 
CĂRŢI DIGITALE- în această platformă copilul pune text, imagine, voce şi reuşeşte să realizeze 

cartea. 
PLICKERS-aplicaţia este un instrument de evaluare interactivă, o modalitate versatilă de a crea un 

text de tip grilă şi adevărat/fals în baza unei imagini. Aplicaţia este prietenoasă, cadrul didactic poate să 
creeze un set de întrebări pentru fiecare clasă în parte. 

Beneficii : 
• Evaluare formativă mai rapidă 
• Feedback instantaneu 
• Lecţii interactive 
• Elevi mai implicaţi 
• Profesori mai creativi 
WOOCLAP-instrument de feedback interactiv. Oferă posibilitatea de a organiza diverse activităţi 

interactive sondaje, nouraşe de cuvinte, braimstorming pentru o interacţiune rapidă şi eficientă la orice tip 
de lecţie. 

Toate aceste platforme şi mijloace de evaluare conduc la o creştere a calităţii procesului de evaluare 
prin implicarea directă şi activă a copilului . 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE ÎN CLASA MEA 
 

JAKAB ENIKŐ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETŐFI SÁNDOR” CRISTURU SECUIESC 

JUDEȚUL HARGHITA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, poarta spre lumea cunoașterii este larg deschisă 

pentru metodologii utile în predare și evaluare. Provocarea pentru mine a fost înlocuirea unei bucăți de 
hârtie cu un document electronic – mai ales în procesul de evaluare. 

Creativitatea omului este uluitoare. Am căutat modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în activitățile mele din fiecare zi. Folosesc diferite platforme, programe, mai des 
Google Classroom pentru că acolo am mai multe modalități de evaluare.  

Pentru o mai bună comunicare cu elevii mei, folosesc opțiunea de a realiza o conferință audio-video 
prin Google Meet. Cu Google Meet, mă pot întâlni practic cu clasa mea, chiar dacă nu suntem în aceeași 
cameră. Pot începe întâlniri video în Google Classroom, Google Calendar și Meet pe computer sau 
dispozitivul mobil. În timpul întâlnirilor pot să fac evaluarea ca și cum aș fi în clasă împreună cu elevi.  

Pentru a crea un test de evaluare sau o temă cu chestionar din pagina Activitate la curs (Classwork), 
folosesc clasa virtuală, adică Classroom-ul. Editez chestionare și le transmit elevilor. Dacă utilizez Google 
Classroom pentru a urmări notele, am opțiunea de a activa importarea notelor pentru a economisi timp. 

În pagina de note, pot vedea, nota și pot returna tema unui elev. Starea sarcinii sau a notei/punctajului 
este codată color: 

 
● Roșu – Tema lipsește. 
● Verde – Temă finalizată, finalizată cu întârziere. 
● Negru – Temă returnată. 
Alte culori se bazează pe tema clasei și nu indică statusul sarcinii sau notei. 
Pot introduce notele elevilor direct într-o celulă din catalog. În Classroom, pot da o notă numerică, 

pot lăsa feedback doar în comentarii sau pot face ambele lucruri. De asemenea, pot returna sarcinile fără 
note. Înainte de a vedea tema unui elev, pot vedea starea activității elevilor și numărul elevilor din fiecare 
categorie. Pot lăsa comentarii private și comentarii la clasă. 

Există două tipuri de comentarii: comentarii private și comentarii la clasă, care pot fi vizualizate de 
întreaga clasă (dacă acest lucru a fost activat în setările de comentarii). Acestea sunt clar etichetate în spațiul 
pentru comentarii, dar elevii trebuie să le acorde atenție.  

Google Jamboard este o modalitate de evaluare folosită de către mine cu mult entuziasm, pentru că o 
folosim ca o jucărie.  
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Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Este amuzant, colorat, putem folosi diferite simboluri și imagini 
pentru evaluare.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care noi, profesorii, din diverse colțuri ale lumii vorbim 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

1756



 
EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SIMONA- MARIANA JALERIU 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LETEA”, BACAU 
 
În contextul actual, crearea unei ore online interactive necesită un bagaj de resurse- suport pentru 

învățarea fie asincron, fie sincron. Această provocare poate scoate cadrul didactic din zona sa de confort, 
dar, de îndată ce își focusează energia asupra a ce știe să facă cel mai bine din practica și experiența 
pedagogică, rezultatele pot fi de natură pozitivă. Cu ajutorul tehnologiei, învățarea devine mult mai 
accesibilă; însă planificarea procesului de învățare este cu mult diferită față de cea obișnuită, la clasă. 
Tentația cea mai mare este adeseori limitarea lecției la livrarea simplă a conținutului și a evaluării. Ora 
digitală trebuie să fie proiectată având intenția de a crea o multitudine de oportunități de interacțiune, 
colaborare și conectare, iar efectul este cu siguranță unul eficient și de durată. 

Din seria provocărilor orelor online se regăsesc următoarele întrebări:  
 Cum se asigură un cadru didactic că elevii înțeleg ceea ce învață, că sunt conectați la ceea ce învață 

chiar dacă expresiile faciale ale lor nu se văd, nu-și manifestă reacțiile?  
 De unde știe cadrul didactic faptul că ei au rezolvat sarcinile prin forțele lor proprii, și nu ajutați 

de alte mijloace? 
 Cum poate un cadru didactic să ofere în mediul online feedback-ul imediat pe care îl oferea în fața 

clasei? 
Aceste întrebări pot avea o soluție aparent simplă, și anume- acordarea unei deosebite atenții în 

planificarea și proiectarea evaluării online, atât sumative, cât și formative, prin crearea unor materiale 
educaționale calitative, care să aibă conținut interactiv la care cadrul didactic să aibă acces la informații 
valoroase despre progresul copiilor. Iată o întrebare ajutătoare, reflexivă pentru cadrele didactice: ”Ce aport 
are evaluarea formativă/ sumativă în procesul de învățare la clasa/ clasele la care predați?” 

Evaluarea formativă în ora online este, de fapt, evaluarea pentru învățare, care îi arată elevului unde 
se află și îl ghidează spre dobândirea competențelor, iar cadrului didactic îi indică modul prin care îl poate 
sprijini pe elev pentru a atinge obiectivele de învățare personalizate. Evaluarea formativă în mediul online 
se bazează exclusiv pe feedback și pe progres. Câteva mijloace de evaluare pot fi activități scurte de reflecție 
scurte, prin feedback și materiale video interactive. Corectarea automată a sarcinilor oferă automat un 
feedback automat elevilor, asigurând înțelegerea conceptelor din lecție. Ideal ar fi ca feedback-ul să fie unul 
”curat”, fără note, calificative sau alte recompense. 

Evaluarea sumativă în mediul online reprezintă o evaluare a învățării, care are ca finalitate o notă, 
calificativ sau diplomă. Aceasta verifică deopotrivă ceea ce înțelege și cunoaște elevul, dar în special ceea 
ce știe să facă și cum aplică ceea ce a învățat. Evaluarea sumativă se focusează pe îndeplinirea obiectivelor 
de învățare și stablirea unui set de obiective noi. Dacă metoda evaluării formative este aplicată eficient, 
cadrul didactic va ști exact care este progresul elevului înainte de a ajunge la etapa evaluării sumative. Un 
instrument al evaluării sumative online este testul. Itemii testului vor trebui adaptați în funcție de 
următoarele recomandări: lungimea textului și compexitatea sa trebuie să fie în funcție de vârsta elevilor, 
nuanțele ambigue din întrebări și răspunsuri nu trebuie să existe, întrebările trebuie să fie de diverse tipuri, 
negațiile sau afirmațiile trebuie evitate, precum și cele cu variante de răspuns Adevărat- Fals, Da- Nu, 
testarea evaluării din perspectiva elevului înainte de a o pune în aplicare. 

 Combinarea metodelor evaluării fomative cu cele ale evaluării sumative se poate realiza prin: 
 Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) prin folosirea instrumentelor online precum Padlet, 

Class Dojo, Google Slides; 
 Documentarea foto sau video a unui proiect cu ajutorul Quik, Flipgrid, etc; 
 Colecționarea de texte, articole prin intermediul Bookcreator, Storyjumper, etc; 
 Turul galeriei virtuale prin evaluarea colegilor și a muncii în echipă prin Padlet, Flipgrid; 
 Auto-evaluare și reflecție notate într-un jurnal online care să cuprindă foto, text, video cu ajutorul 

Padlet, Google Doc, Word Doc, Powerpoint, Mindmaps, etc. 
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Instrumente ale evaluării online 
1.Kahoot!- o platformă utilizabilă în mod gratuit, care se bazează pe joc și tehnologie educațională. 

A fost lansată în anul 2013, în Norvegia și, în prezent, este accesată de peste 50 de milioane de oameni din 
180 de țări. Scopul creării sale a fost acela de a fi accesat de către cadre didactice și elevi din întreaga lume. 

2.Quizizz- este o platformă care oferă posibilitatea cadrelor didactice de a crea nu doar evaluări, ci și 
lecții care să cuprindă aceste evaluări. Mai mult decât atât, oferă acces la rapoartele dintre răspunsurile și 
rezultatele înregistrate de elevi. 

3.Google Forms- este o aplicație care are opțiunea de a crea și de a administra chestionare online din 
suita Google Docs și Google Classroom. Pentru a fi accesat, este necesară o adresă de e-mail Google, 
respectiv un Gmail. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 
1. https://ro.wikipedia.org/  
2. https://cdn.indreptardigital.ro/app/uploads/2020/10/6.5_Resurse-suplimentare.pdf  
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EVALUAREA ONLINE- O PROVOCARE 

 

JEESCU ANCA  

LTD BOLINTINEANU, BUCURESTI, SECTOR 5 
 

 Situatia pandemica actuala a schimbat modul de organizare al procesului de predare-invatare-

evaluare si reprezinta o provocare pentru toti profesorii. Evaluarea in prezent se realizeaza in context total 

diferit decat cele oferite de sala de clasa si este nevoie de o abordare noua, adaptata acestui context. 

Consider ca metodele si tehnicile de evaluare utilizate in invatamantul online trebuie concepute si 

ajuta mai mult la dezvoltarea competentelor cheie, mutandu-se accentul din evaluarea bazata pe 

contiunuturi pe evaluarea bazata pe competente. 

Astfel, in present utilizez mai multe metode de evaluare, principala tehnica fiind formularele google, 

care au si functia de acordare automata a punctajului, elevul primind feed-back. Formularele acestea le 

concept astfel incat elevul are la dispozitie continuturile predate, fiind nevoit sa aplice aceste continuturi, 

astfel incat elevul isi dezvolta competente si nu doar reproduce ceea ce a invatat. 

Utilizez formularele google si in cadrul lucarilor practice, elevul fiind nevoit sa completeze ceea ce 

observa direct in timpul experimentului, sa monteze singur un experiment si la sfarsit sa traga concluziile 

pe baza teoriei si experimentului realizat. 

In aceasta perioada am utilizat si platform asq.ro, quizziz.com, kahoot.com. Elevii primesc fie la 

inceputul orei, pentru reactualizarea cunostintelor, fie la sfarsitul orei pentru feed-back un astfel de 

chestionar sub forma de joc. Primii 5 elevi de pe podium obtin cate un plus la biologie, elevii fiind foarte 

atrasi de acest mod de evaluare prin joc. Aceste chestionare sub forma de joc au mobilizat elevii, prezenta 

la orele online a crescut, precum si implicarea lor in lectie, astfel incat sa obtina cat mai multe puncte in 

joc. 

O alta modalitate de evaluare o reprezinta prezentarile google din drive. Pentru utilizarea acestor 

prezentari, impart elevii in echipe de cate 6 si formez echipe online, pentru fiecare echipa formez cate o 

camera. In cadrul echipei online elevii comunica, colaoreaza si au de rezolvat sarcinile de lucru in 

prezentarea comuna a clasei, dar fiecare lucreaza pe slide ul echipei lor. Aceasta metoda dezvolta 

capacitatile de lucru in echipa, capacitatea lor de a invata, pentru ca au o oarecare independenta, fiind 

nevoiti sa utilizeze notiunile din manual pentru a rezlova sarcina de lucru.  

Evaluarea in contex pandemic a transformat modul in care desfasor evaluarea, in present se bazaza 

mai mult pe competente decat in trecut. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: LILIANA JERLOIANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA”  

BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 

Clasa pregătitoare asigură trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi grădiniţă la 

formarea iniţială asigurată de şcoală.  

Tranziţia de la joc la învăţare nu trebuie să fie bruscă; trecerea trebuie să fie realizată treptat, prin 

introducerea în activităţile de tip joc a unor secvenţe de învăţare activatoare de efort voluntar conştient, care 

vor anticipa demersuri de învăţare sistematice, organizate, integrate în strategii de învăţare perfecţionate, 

însoţite de procese evaluative organic inserate în activităţile intructiv-educative.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în procesul de predare și evaluare, însă ceea ce trebuie să fie prioritar este modul în care tehnologia va 

îmbunătăți procesul instructiv-educativ.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea cadrelor didactice este să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 

autonomi în învățare. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în procesul educaţional în 

clasa pregătitoare. Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de 

abordare şi de înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, iar curriculum-ul clasei pregătitoare va prefigura 

tendinţele de schimbare şi diversificare a strategiilor de predare şi a dimensiunilor complexului proces de 

evaluare.  

Principiile care stau la baza evaluării elevilor la sfârşitul clasei pregătitoare sunt următoarele: acces 

egal şi echitate pentru toţi elevii, respect pentru diversitate, incluziune şi non-discriminare, calitate şi 

profesionalism, parteneriat.  

La nivelul învăţământului primar, în clasa pregătitoare trebuie să se acorde o atenţie sporită evaluării 

sub cele trei forme cunoscute: evaluare iniţială, continuă sau formativă şi sumativă, ca procese definitorii 

de cunoaştere a individualităţii copiilor cuprinşi în procesul educaţional. 

Învățarea și evaluarea bazate pe utilizarea media poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  

Mentionez platforma de învățare online – Adservio- adoptată de școala noastră în procesul instructiv-

educativ și aplicația LearningApps.org, despre care am aflat în cadrul unuia dintre webinariile 

desfășurate în acest an școlar, 2020-2021. Aplicația permite crearea de resurse educaționale deschise 
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pentru elevii de pretutindeni și ajută elevul să învețe mult mai uşor prin descoperire şi mai ales prin 

interactivitate. 

• Adservio: platformă de învățare online, cu o interfață intuitivă și spațiu de stocare nelimitat, ce îţi 

permite să creezi rapid grupuri şi clase, să aloci și să corectezi teme, să programezi lucrări de control, să 

urmăreşti progresul elevilor. Utilizarea platformei ajută elevii să se implice mai mult, să comunice mai 

uşor, facilitând interactivitatea în procesul educațional. Ca profesor, poţi posta subiecte de discuție, primeşti 

temele elevilor direct în cont și le poţi oferi feedback.  

• LearningApps.org: este un proiect de cercetare și dezvoltare al Școlii Superioare Pedagogice PH 

Bern, în colaborare cu Universitatea din Mainz (Prof.Dr. Franz Rothlauf) și cu Școala superioară 

Zittau/Görlitz (Prof.Dr. Christian Wagenhaft).  

Facilități ale LearningApps.org: 

- Modulele/ exercițiile pot fi modificate în funcție de necesitate; 

- Modulele/ exercițiile pot fi integrate direct în conținuturi; 

- Modulele/ exercițiile pot fi elaborate online de utilizatori;  

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 

calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 

profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. Fiecare cadru didactic 

va alege metoda de evaluare în funcție de comportamentele care trebuie evaluate și va construi un 

instrument de evaluare adaptat acestora.  
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EVALUAREA ONLINE- O PROVOCARE 

 

JEESCU ANCA- LTD BOLINTINEANU, BUCUREȘTI, SECTOR 5 

JOIȚA MARIA-MAGDALENA-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156, 

BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 

 Situația pandemică actuală a schimbat modul de organizare al procesului de predare-învățare-

evaluare și reprezintă o provocare pentru toți profesorii. Evaluarea în prezent se realizează in context total 

diferit decat cele oferite de sala de clasa si este nevoie de o abordare noua, adaptata acestui context. 

Consider ca metodele si tehnicile de evaluare utilizate in invatamantul online trebuie concepute si 

ajuta mai mult la dezvoltarea competentelor cheie, mutandu-se accentul din evaluarea bazata pe 

contiunuturi pe evaluarea bazata pe competente. 

Astfel, in present utilizez mai multe metode de evaluare, principala tehnica fiind formularele google, 

care au si functia de acordare automata a punctajului, elevul primind feed-back. Formularele acestea le 

concept astfel incat elevul are la dispozitie continuturile predate, fiind nevoit sa aplice aceste continuturi, 

astfel incat elevul isi dezvolta competente si nu doar reproduce ceea ce a invatat. 

Utilizez formularele google si in cadrul lucarilor practice, elevul fiind nevoit sa completeze ceea ce 

observa direct in timpul experimentului, sa monteze singur un experiment si la sfarsit sa traga concluziile 

pe baza teoriei si experimentului realizat. 

In aceasta perioada am utilizat si platform asq.ro, quizziz.com, kahoot.com. Elevii primesc fie la 

inceputul orei, pentru reactualizarea cunostintelor, fie la sfarsitul orei pentru feed-back un astfel de 

chestionar sub forma de joc. Primii 5 elevi de pe podium obtin cate un plus la biologie, elevii fiind foarte 

atrasi de acest mod de evaluare prin joc. Aceste chestionare sub forma de joc au mobilizat elevii, prezenta 

la orele online a crescut, precum si implicarea lor in lectie, astfel incat sa obtina cat mai multe puncte in 

joc. 

O alta modalitate de evaluare o reprezinta prezentarile google din drive. Pentru utilizarea acestor 

prezentari, impart elevii in echipe de cate 6 si formez echipe online, pentru fiecare echipa formez cate o 

camera. In cadrul echipei online elevii comunica, colaoreaza si au de rezolvat sarcinile de lucru in 

prezentarea comuna a clasei, dar fiecare lucreaza pe slide ul echipei lor. Aceasta metoda dezvolta 

capacitatile de lucru in echipa, capacitatea lor de a invata, pentru ca au o oarecare independenta, fiind 

nevoiti sa utilizeze notiunile din manual pentru a rezlova sarcina de lucru.  

Evaluarea in contex pandemic a transformat modul in care desfasor evaluarea, in present se bazaza 

mai mult pe competente decat in trecut. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
P.I.P. JORA CRISTINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA MANOLACHE COSTACHE EPUREANU  
BARLAD, JUDEȚUL VASLUI 

 
Trebuie să recunoaștem din capul locului că:  
• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în acest 

moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator; 
 • curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități la 

distanță;  
• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe nevoile de 

sistem ale educației.  
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 

tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere 
fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul 
rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 
inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care 
să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de învățământ 
și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de 
învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru 
unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut la bază 
atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor 
digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Voi enumera câteva: 
  Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
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să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
JOZSA IZABELLA,  

COLEGIUL DE MUZICA SIGISMUND TODUȚA, CLUJ-NAPOCA,  
LICEUL UNITARIAN JANOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea a fost și este una din lucrurile cele mai controversate pe care trebuie să-l facă un profesor. 

Cu cât este un copil la o vârstă mai fragedă, cu atât părinții sunt mai înclinați să fie părtinitori cu copiii, dar 
cu această grijă sunt urmărite rezultatele școlare chiar și la liceu și facultate. 

Odată cu introducerea învățământului online, în prima fază s-a dat una din cele mai ciudate 
recomandări privitoare la acordarea notelor: notele trebuiau acordate cu acordul părinților sau a elevului. 
Foarte ciudat!  

Platformele educaționale online au mai multe posibilități de evaluare, inclusiv evaluări cu teste 
automate.  

Cu toate acestea o posibilitate ar fi alcătuirea unor portofolii complete, care să solicite elevii la o 
recapitulare a materiei parcurse, dar mai ales la muncă individuală de cercetare. 

Punctele cheie și grila de acordare a punctajului ar putea fi: 

 
Notarea portofoliilor solicită mult profesorul, dar având în vedere că învățământul online permite o 

oarecare lejeritate elevilor, portofoliile ar putea determina elevii să studieze mai temeinic nu numai materia 
din semestrul actual, ci și materia din anii trecuți. Și cel mai important, ar determina elevii la o muncă 
individuală de cercetare. 

  

Subiecte 
 

Cerințe Punctaj Punctaj 
total 

1. Prezentarea unui fizician 
 
 

1. Prezentarea vieții 1p 3p 
2. Prezentarea invențiilor 
importante 

1p 

3. Dacă a scris cu mâna 
 sau dacă este tipărit: bibliografia 

1p 

2. Descrierea unui fenomen fizic 
 

1. Descrierea, definirea 
fenomenului fizic 

0, 5p 2p 

2. Legi caracteristice 0, 5p 

3. Explicația fenomenului 0, 5p 

4. Fizicieni care au legătură cu 
descoperirea și explicarea 
fenomenului 

0, 5p 

3. Alcătuirea unor tabele cu 
formule grupate în capitolele 
importante ale fizicii 

3 tabele (minim) 3x0, 5p 1, 5p 

4. Alcătuirea unor tabele cu legi 
fizice învățate în cursul 
semestrului, dar și din anii trecuți 

2 tabele (minim) 2x0, 5p 1p 

5. Desene reprezentative din 
diverse capitole ale fizicii 
 

3 desene (minim) 3x0, 5p 1, 5p 

6. Aspect   1p 1p 
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EVALUAREA ONLINE LA PREȘCOLARI ÎN CONTEXTUL ACTUALEI 

PANDEMII 
 

JUCAN ADINA CLAUDIA, PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR,  
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICELUL”, SATU MARE 

 
 Pandemia de coronavirus a adus noi provocări sistemului educațional. Această situație inedită a 

generat un potențial de învățare și dezvoltare pentru fiecare dintre noi și a crescut interesul și capacitatea 
noastră de adaptare, inovare și responsabilitate profesională. 

Din totdeauna în grădiniță copiii s-au simțit fericiți, prețuiți și în siguranță. Pe parcursul procesului 
educativ se realizează educația individualizată, educatoarea raportându-se la cerințele fiecăruia. Odată cu 
instalarea situației de urgență misiunea noastră a trebuit să o continuăm într-o formă total diferită pentru 
toți dintre noi încercând să îmbinăm în mod cât mai riguros cerințele planificării cu nevoile și posibilitățile 
preșcolarilor din grupa mică, în măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă în sistemul on-line. 

Deși activitățile cu preșcolarii pe platformele educaționale au reprezentat o adevărată provocare, dată 
fiind vârsta fragedă a copiilor și faptul că fără sprijinul constant al părinților și disponibilitatea lor de a ne 
fi alături în continuarea muncii noastre nu am fi reușit, nemaivorbind de provocarea din punct de vedere al 
utilizării mijloacelor digitale de către cadrul didactic, iată că în cele din urmă putem spune că am reușit să 
continuăm procesul instructiv educativ, să-i vedem pe copii cum își ating potențialul și cum au parte de tot 
mai multe momente iluminatoare. 

Activitățile au fost gândite și susținute online utilizând platformele Zoom, whatsapp, facebook, e-
mail, telefonic. Resursele digitale folosite cu sau fără modificări au provenit de pe Twinkl.com, didactic.ro, 
youtube.com., Printerest. 

De asemenea, datorită vârstei foarte fragede a copiilor am realizat activități filmate (la domiciliu sau 
în natură), cu materialele didactice avute la domiciliu sau materiale din natură. Felul activităților realizate 
personal au fost variate:povestiri pe bază de imagini, teatru de masă, observări în natură, jocuri didactice, 
lecturi după imagini, memorizări, fișe de lucru, sugestii pentru realizarea unor activități practice și artistico-
plastice, lecții de sport. 

Resursele utilizate au fost folosite atât pentru formarea de noi cunoștințe, cât și pentru consolidare și 
testare. 

Progresul copiilor și evaluarea s-a făcut într-o manieră diferită, pe bază de fotografii, filmulețe, 
discuții, probe practice și artistico-plastice(desen, pictură, modelaj). Faptul că am fost private ca și 
educatoare de a-l observa în mod constant și direct pe copil în diferite situații a îngreunat realizarea unei 
evaluări meticuloase, dar totuși am reușit să constatăm și apreciem progresul copiilor (pe baza resurselor 
folosite), nivelul lor de performanță, în cele cinci domenii de dezvoltare. 

În evaluarea online am pornit de la ideea că cel mai bun instrument este acela pe care-l voi folosi. 
Prin urmare implicarea tuturor( cadru didactic, copii, părinți) a fost absolut esențială, iar produsele copiilor 
au fost cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o 
exprimăm este un aspect pozitiv al evaluării online. 

 După o perioadă în care activitatea instructiv-educativă s-a desfășurat online putem afirma 
următoarele: 

1.Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp liber petrecut cu părinții, au acumulat noi informații în 
domeniul IT, învățând să utilizeze un instrument digital(telefonul) în scop educativ, au avut posibilitatea să 
învețe lucruri noi, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic. 

2. Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, felul în care 
micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-
educativ, au beneficiat în timp real de feed-back atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că 
tehnologia poate oferi o nouă formă de educație dirijată pentru preșcolar. 

3.Din perspectiva cadrului didactic noua structură de desfășurare a activităților a oferit următoarele 
oportunități:am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online, am urmat diferite cursuri online, 
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am învățat să creez jocuri didactice educative, filmulețe și materiale ppt pentru diferite feluri de 
activități(observări, povestiri, activități matematice, activități practice, etc.) 

Evaluarea online la preșcolari este legată de noutatea acestei realități, fiind o experiență inedită, cu 
un ,,farmec” aparte, care trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și semnificativă. 

 
 ,,Bătrânii pot face război, dar numai copiii vor face istorie.” Ray Meritt 
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METODE DE EVALUARE CLASICE ȘI MODERNE 

 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

 

JUCAN ANISIA ELENA  

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE BARIȚIU” – CLUJ-NAPOCA 
 

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, a 

judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 

valoriza (sau devaloriza), a expertiza. Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea 

unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare.  

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE  

 Metodele şi tehnicile moderne de evaluare au multiple valenţe formative care le recomandă ca 

modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze 

coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

 Observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor. În activitatea pe care o 

desfășoară zilnic la clasă, profesorul obține prin intermediul acestei metode informații relevante asupra 

performantelor elevilor din perspectiva 1) capacității lor de acțiune și reacționare, 2) a competențelor și 

abilităților de care dispun. 3) trăsături de personalitate și implicit pentru calitatea și eficiența demersului 

didactic. 

Fișa de evaluare este un instrument în care cadrul didactic consemnează date cu privire la 

comportamentul sau modul de acțiune al elevului (fapte deosebite, probleme de natura comportamentală, 

aptitudini ge-nerale sau specifice etc.), pe care apoi le prelucrează și le interpretează. 

Prezinta avantajul că profesorul decide asupra comportamentului sau performanțelor pe care le 

considera relevante, semnificative pentru a fi reținute și nu presupune implicarea elevului în completarea 

fișei. 

Investigația. Este o metodă complementară de evaluare prin care se obțin informații cu privire la 

capacitatea elevului de a aplica în mod original, creativ, în situații noi și variate, cunoștințele asimilate.  

Proiectul. Este o metodă complexă de evaluarea, mult mai amplă decât investigația, recomandata 

mai ales in cadrul evaluarii sumative; se poate realiza individual sau in grup. Implică abordarea completă a 

unei teme, la nivelul particularităților de vârstă. De obicei cuprinde o parte teoretică și o parte practică, 

experimentală. În cazul în care, datorita specificului disciplinei, partea experimentală este redusă sau nu se 

poate realiza, îmbracă forma referatului. 
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Portofoliul este o metodă și un instrument de evaluare complex, integrator, flexibil prin care 

profesorul urmărește progresul realizat de elev la o disciplină în plan cognitiv, atitudinal, comportamental 

de-a lungul unui semestru sau an școlar. 

 Referatul, (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la formarea 

sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale studenţilor), este 

şi o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit segment al 

programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. 

El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe baza unei 

investigaţii prealabile, în acest din urmă caz, referatul sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu 

ajutorul unor metode specifice (observarea, convorbirea, ancheta etc.). 

Eseul, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, anumite opinii, 

sentimente şi atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini cât mai 

mic), poate fi folosit şi ca metodă de evaluare. 

Chestionarul, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca metodă de 

cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 

doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi 

de evaluare. 

 Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru şi prin libertatea raţională şi creativă, dacă el însuşi nu 

o cunoaşte, nu o înţelege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea relaţiei autoritate-libertate, 

orientarea prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-educative au generat şi o altă alternativă în sistemul 

concepţiilor educaţionale- perspectiva umanistă asupra educaţiei. Excesul de control dăunează conduitei 

fireşti, valorile morale trebuie să joace un rol mai important, omul trebuie format pentru schimbare, 

afirmarea sa trebuie să fie liberă şi constructivă. 
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EVALUAREA ONLINE CU DIFERITE TIPURI DE ITEMI 

 
PROFESOR JUGULEANU MARIANA 
LICEUL DE MARINA CONSTANȚA 

 
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
- metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
- metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 O metodă modernă de evaluare este evaluarea cu ajutorul calculatorului atât pentru probele orale cât 

și pentru probele scrise. 
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio pe diferite 

platforme educaționale, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 
Pentru probele scrise se pot folosi diferite tipuri de itemi. 

 După gradul de obiectivitate oferit în corectare tipurile de itemi pot fi clasificați astfel:  
A. Itemi obiectivi - testează un număr mare de elemente de conținut într-un interval de timp relativ 

scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor școlare. 
B. Itemi semiobiectivi - pot acoperi o gamă variată de capacități intelectuale care se doresc a fi testate, 

oferind în același timp posibilitatea de a utiliza si materiale auxiliare utile elevilor în rezolvarea sarcinilor 
de lucru propuse.  

C. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) - sunt relativ ușor de construit, principala problemă 
constituind-o modul de elaborare a schemei de notare a acestora, cu atât mai mult cu cât această categorie 
de itemi vizează demonstrarea de către elevi, în răspuns, a originalității și creativității lor. 

 A. Itemi obiectivi 
 Testele, în special cele standardizate, conțin un număr de itemi. Între aceștia, o categorie distinctă o 

formează itemii obiectivi, caracterizați prin: structurarea explicită a sarcinilor propuse si corelarea cu 
obiectivele de evaluare; capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conținut într-un timp relativ 
scurt; fidelitate ridicată; asigurarea obiectivității în evaluare si notare; asocierea cu o schemă de notare 
simplă, un punctaj care se acordă în totalitate sau nu, în funcție de marcarea de către elev a răspunsului 
corect, respectiv, greșit. 

 A.1. Itemi cu alegere duală  
 Itemii cu alegere duală pun elevul în situația de a selecta răspunsul corect din doar două variante 

posibile: adevărat/fals, da/nu, corect/incorect, acord/dezacord. Itemii de tip da/nu si adevărat/fals sunt cel 
mai frecvent folosiți. Utilizarea lor poate fi adecvată atunci când profesorul dorește să evalueze: cunoașterea 
de către elev a unor informații punctuale, date faptice, termeni, definiții, legi, principii, formule; 
diferențierea pe care o poate realiza elevul între enunțurile faptice si cele de opinie; capacitatea elevului de 
a identifica relații de tip cauză-efect, succesiunea logică sau cronologică a unor evenimente.  

 Pentru proiectarea corectă a acestui tip de itemi este necesară respectarea următoarelor cerințe: 
formularea clară și precisă a enunțului; dacă se solicită aprecierea cu "adevărat" sau "fals", atunci se vor 
evita enunțurile foarte generale; selectarea unor enunțuri relevante pentru domeniul de cunoaștere sau 
categoria de competențe testată; se va evita utilizarea enunțurilor negative și, în special, folosirea dublei 
negații, care induce un grad înalt de ambiguitate și împiedică înțelegerea enunțului itemului de către elev; 
se vor evita enunțurile lungi si complexe; nu se va folosi un limbaj prea academic, o terminologie foarte 
specializată sau o construcție lingvistică stufoasă si greoaie; se va evita introducerea a două idei într-un 
singur enunț, cu excepția cazurilor în care se dorește evidențierea relației cauză-efect; enunțurile adevărate 
si cele false vor fi aproximativ egale ca lungime; numărul enunțurilor adevărate și cel al enunțurilor false 
vor fi aproximativ egale, dar nu exact egale, deoarece acesta poate constitui un indiciu după care elevul 
încearcă să ghicească răspunsul corect. 

 A.2. Itemi de tip pereche  
 Itemii de tip pereche pun elevul în situația de a determina corespondența corectă între cuvinte, 

propoziții, fraze, valori numerice, semnificații, litere, simboluri, informații, etc. Acești itemi evaluează 
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abilitatea elevului de a identifica relația existentă între două elemente. De cele mai multe ori, această 
abilitate presupune recunoașterea relației, adică antrenează capacități de tip reproductiv 

 A.3. Itemi cu alegere multiplă  
 Acești itemi evaluează abilitatea elevului de a identifica relația existentă între două elemente. De 

cele mai multe ori, această abilitate presupune recunoașterea relației, adică antrenează capacități de tip 
reproductiv. Itemul cu alegere multiplă este alcătuit dintr-o premisă si o listă de variante reprezentând 
soluțiile itemului. Lista de variante conține răspunsul corect - unul singur -, pe care elevul trebuie să îl 
identifice, si un număr oarecare de alte variante de răspuns - incorecte, dar plauzibile - numite distractori. 

 B. Itemi semiobiectivi  
 Itemii semiobiectivi sunt acea categorie de itemi care solicită elevului construirea parțială sau totală 

a unui răspuns la sarcina definită în enunțul itemului. Utilizarea acestui tip de itemi poate încuraja elevul 
în aprofundarea noțiunilor învățate, creșterea vitezei de operare cu acestea, a clarității, conciziei și acurateței 
exprimării. 

 B.1. Itemi cu răspuns scurt / de completare 
 Acești itemi solicită elevul să formuleze un răspuns scurt sau să completeze o afirmație în așa fel 

încât aceasta să dobândească sens si valoare de adevăr. Itemii cu răspuns scurt solicită elevului elaborarea 
răspunsului sub forma concisă a unei propoziții, fraze, uneori doar cuvânt, simbol, număr. Cel mai adesea, 
ei au forma unei întrebări. 

 B.2. Întrebările structurate 
 Întrebările structurate sunt itemi care conțin mai multe sarcini de lucru, punând elevul în situația de 

a construi răspunsurile și de a alege modalitățile de formulare a acestora. Ele realizează trecerea de la itemii 
obiectivi și semiobiectivi către itemii liberi.  

 C. Itemi subiectivi  
 Itemii subiectivi sau cu răspuns deschis au drept principală caracteristică faptul că testează 

originalitatea elevului, creativitatea si capacitatea sa de personalizare a cunoștințelor. Ei sunt în mod special 
recomandați pentru realizarea evaluării la științele socio-umane, date fiind particularitățile acestora, precum 
și natura competențelor generale și specifice pe care își propun să le formeze la elevi. Cu toate că acești 
itemi par relativ ușor de construit, exigentele formulării corecte a cerinței și a baremului de corectare și 
notare sunt foarte stricte; ele trebuie să prevină acea subiectivitate a profesorului care conduce la evaluarea 
neprofesională, arbitrară, și la punerea elevului în situația de a fi nedreptățit. 

 C.1. Rezolvarea de probleme  
Rezolvarea de probleme sau de situații problematice - individuală sau în grup constituie o modalitate 

prin care profesorul poate crea situații de învățare ce dezvoltă creativitatea, gândirea divergentă, imaginația, 
capacitatea de transfer, de generalizare sau/și de concretizare a informațiilor si procedurilor. 

 C.2. Itemi de tip eseu 
 Itemul de tip eseu pune elevul în situația de a construi un răspuns liber în conformitate cu un set dat 

de cerințe; cu cât cerințele sunt mai precis formulate și mai explicit ilustrate în schema de notare, cu atât 
crește fidelitatea evaluării și notării (gradul de obiectivitate în raport cu mai mulți evaluatori și/sau cu mai 
multe evaluări succesive). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURSA: 
- http://www.socio-umane.ro/e107_files/downloads/Documente%20scolare/Evaluare%20-

%20tipuri%20de%20itemi.pdf 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR JURAVLE DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE ONCIUL”, STRAJA, JUD. SUCEAVA 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în 
conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. 

 Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de 
strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 
pătruns – e adevărat, destul de greu – şi în învăţământ. 

Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate 
etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare 
de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990) 

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene. Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi 
utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în 
obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe 
care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai 
mare extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea 
materialului imprimat pe calculator, îi oferă elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor 
cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 
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Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, se încurajează 
a se explora și a permite si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
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https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ĂNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
  

KISGYÖRGY TÜNDE, PROF. ÎNV. PREŞCOLAR 
 

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. Astfel, prin intermediul evaluării, 
educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt 
posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul 
principal al evaluării este de a supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi 
cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă. 

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. În schimb, sunt câteva trăsături 
esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare anului copil în plan socio-emoţional, în 
planul limbajului şial cunoaşterii, precum şi în plan fizic. Cunoaşterea acestor trăsături va sprijini cadrelel 
didactice, care lucrează cu preşcolarii, în procesul de stabilire a obiectivelor educaţionale şi alcătuirea 
programului de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în parte, precum şi evaluarea rezultatelor 
obţinute. 

Evaluarea progresului copiilor preşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, respectiv 
a„Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei. 

Nu este de ajuns doar să îngrjim copilul, cum nu este de ajuns doar sã-l hrănim sau sã-l învăţăm 
lucruri noi. Copilul are nevoie simultan şi de hrană sănătoasă, şi de îngrijire atentă, şi, şi de stimulare, şi de 
încredere, şi de răbdare, şi de un mediu prielnic în care să se dezvolte etc., fiecare la timpul potrivit. Lipsa 
vreuneia dintre aceste condiţii, în aceastã perioadă de viaţă, are consecinţe pe termen lung. 

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii 
- evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi 
discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-
somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil. Aceeaşi prevedere se aplică şi copiilor 
înmatriculaţi în timpul anului şcolar. 

Evaluarea copiilor se realizează în mod continuu şi nu este determinată de structura anului şcolar. 
Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, 
mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

Măsurile corective, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de 
cadrul didactic. 

Este recomandată o evaluare finală cu durata de două săptămâni (fără a fi obligatorie) cu scopul de a 
evalua progresul global realizat de fiecare copil pe durata anului şcolar sau pe întreaga durată a 
învăţământului preşcolar. Recomandările oficiale sunt de a utiliza o varietate de metode de evaluare pe 
parcursul acestei perioade, fără limitarea la fişele de evaluare. Pe baza rezultatelor obţinute în această 
evaluare, cadrele didactice stabilesc strategia educaţională de aplicat în anul şcolar următor şi/sau fac 
recomandări pentru copiii gata să se înscrie în învăţământul primar. 

Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese 
sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora. 

Activitatea din grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare variate, multiple, adaptate la 
particularitățile preșcolarilor. Diversitatea situațiilor didactice, precum și multitudinea de obiective ale 
evaluării presupun conceperea și aplicarea unor strategii diferite, care să mijlocească procesul evaluativ.  

La finalizarea grădiniţei, cadrul didactic completează o fişă psihopedagogică de caracterizare a 
dezvoltării copilului, cu care acesta se înscrie în clasa I. Această fişă psihopedagogică diferă la de judeţ la 
judeţ şi nu are valoarea de a recomanda sau nu înscrierea în clasa I. Copiii care înregistrează probleme de 
dezvoltare sunt îndrumaţi de către cadrul didactic, prin părinţii lor, la cabinete specializate pentru terapie 
sau consiliere sau spre servicii specializate de educaţie. 

1774



În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

*Google Classroom: aici putem, să discutăm cu preşcolarii – Meet video chat e inclus gratuit acum; 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

*Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar, 
dar şi preşcolar 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Urmând paşii unei evaluări eficiente și perfecționând activitatea în beneficiul preșcolarului, putem 
sporii rolul educaţiei în formarea personalităţii acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.google.com/search?q=Repere+fundamentale+%C3%AEn+%C3%AEnv%C4%83%C5

%A3area+%C5%9Fi+dezvoltarea+copilului+de+la+na%C5%9Ftere+la+7+an&rlz=1C1GGRV_enRO75
1RO751&oq=repere&aqs=chrome.0.69i59j 

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 
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ROLUL ȘI LOCUL TESTULUI ONLINE ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 

PROF. ING. KELE IOAN 

LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL ”TAMÁSI ÁRON” BORȘ  
 

Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficiența pedagogică, atât desfășurarea, cât și rezultatele 

procesului de învățământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul didactic, iar rezultatele evaluării la 

rândul lor depind de strategiile de evaluare selectate în funcție de obiectivele evaluării și caracteristicile și 

posibilitățile elevilor.  

Elevii prezintă particularități psiho-individuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai 

ample de metode de evaluare care să le valorifice potențialul. Elevii de azi s-au născut și trăiesc într-o lume 

digitală, competențele digitale și le-au însușit deja cu laptele matern. Cu această realitate se-ntâlnește orice 

cadru didactic. Datorită pandemiei cu care ne confruntăm a sosit momentul să profităm de aceste 

competențe digitale ale elevilor și să le utilizăm în favoarea lor. Pentru a implementa cu succes strategiile 

digitale în evaluarea performanțelor școlare minimul necesar este un telefon SMART și acces la Internet. 

Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 

fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne 

referim la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu 

perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Azi, n-ar mai trebui să ne axăm strict pe cunoștințe lexicale ci să formăm competențe și să evaluăm 

nivelul la care elevii sunt capabili să utilizeze competențele formate în situații similare cu cele de pe piața 

muncii unde vor păși după terminarea studiilor, indiferent de nivel. 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor 

disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, 

apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului 

din fața calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o 

multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învățare, dar și evaluare să fie 

adoptate în diverse instituții educaționale. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 

cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 

Aceste chestionare pot fi concepute pe majoritatea platformelor utilizate în predarea online: Google 

Clasroom, Moodle, Adservio, Kahoot.  

1776



Avantajele și dezavantajele utilizării chestionarelor în cursuri online 

Avantajele:  

 permit investigarea unor stări, percepții, atitudini intime, ascunse, profunde;  

 nu au o influență perturbatoare;  

 oferiră un timp de gândire asupra subiectului pentru formularea răspunsurilor; 

 cost redus;  

 nivel înalt de obiectivitate; 

 administrarea și analiza rezultatelor automatizată. 

Dezavantajele:  

 riscul pierderii spontaneității răspunsurilor;  

 posibile cazuri de nesinceritate;  

 posibilitatea producerii unui număr mai mare de erori datorate neînțelegerii chestionarului;  

 imposibilitatea eliminării ambiguității răspunsurilor; 

 lipsa certitudinii că la chestionar răspunde chiar persoana cuprinsă în eșantion.  

Proiectarea și elaborarea unui chestionar, fie online sau tradițional, este asemănătoare. Chestionarele 

trebuie proiectate și elaborate cu atenție, parcurgând etapa de analiză primară, etapa de creare a 

chestionarului și etapa de testare pentru a asigura calitatea acestora și a atinge scopurile urmărite. În testele 

online se pot utiliza cel mai ușor întrebări închise ca de exemplu: întrebări cu răspuns dual, întrebări cu mai 

multe variante de răspuns, întrebări de tip pereche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

*Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria și metodologia instruirii, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 

2002. 
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PORTOFOLIUL DIGITAL,  

UN INSTRUMENT DE EVALUARE AL EVOLUȚIEI PERFORMANȚELOR 

ELEVILOR 

 

PROF. EC. KELE TÜNDE-ILONA,  

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SZENT LÁSZLÓ” ORADEA 
 

Dacă v-aș propune un joc asociativ iar sarcina ar fi enumerarea noțiunior care vă vin în minte auzind 

cuvântul școală cu siguranță ați rosti în scurt timp următoarele: carnet de elev, catalog, teste, evaluare. 

Evaluarea este parte integrantă a educației care la fel ca celelalte activități al acestui domeniu se 

reînnoiește într-un ritm alert datorită tehnologiei informaticii și a comunicării. Această reînnoire se 

datorează pe de o parte dezvoltării tehnologiei digitale și infiltrării acesteia în toate domeniile, pe de altă 

parte însă utilizarea metodelor și tehnicilor de evaluare online devine o necesitate dată de realitatea pe care 

o trăim în pragul al anilor ’20 al secolului XXI. 

Când ne planificăm o evaluare trebuie să cunoaștem răspunsurile următoarelor întrebări: 

- Ce anume dorim să evaluăm? Cunoștințe? Competențe? Atitudini? Aptitudini? 

- Ce fel de intrumente de evaluare să folosim? 

- Instrumentele de evaluare trebuie calibrate. Față de ce anume calibrăm instrumentele noastre? 

- Notarea să se realizeze față de nivelul actual al științei; față de nivelul unei clase anterioare sau 

paralele; față de nivelul elevului din semestrul/anul precedent; față de anumite standarde internaționale? 

John Holt (1991) a subliniat că metodele clasice de evaluare nu sunt capabile să măsoare cunoștințele 

adevărate. De aceea a militat împotriva anunțării dinainte a testelor, rezolvarea în mod repetat al exercițiilor 

tipice. A experimentat faptul că dacă se repetă un test dat mai mult de 2 două-trei luni chiar și cei mai buni 

elevi vor avea rezultate foarte slabe. Nici nu ne mai mirăm că atât elevii cât și părinții ne pun tot mai des 

aceleași întrebări: la ce îmi vor folosi aceste teorii în viața de zi cu zi. 

 Metodele și strategiile de evaluare sunt foarte diversificate iar selectarea acestora trebuie făcută în 

primul rând în funcție de scopul evaluării.  

 Învățământul online lărgește și mai mult spectrul metodelor de evaluare iar unul dintre metodele 

utilizate cu succes la clasele unde predau este portofoliul digital care a devinit o componentă importantă în 

procesul de formare, ajutându-i pe elevi să-şi monitorizeze activitatea de învăţare iar pe profesor să evalueze 

performanțele elevilor și progresul acestora, eliminând o evaluare de moment. În occident, portofoliile 

digitale ale elevilor sunt o cerinţă obligatorie pentru admiterea la multe colegii şi universităţi. Un portofoliu 

digital este o colecţie a lucrărilor elevilor, ce demonstrează achiziţiile acestora sau dezvoltarea lor pe plan 

educaţional, caracterizat ca un consultant independent sau un profesor, ce-i urmăreşte activitatea. Este o 
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colecţie a lucrărilor elevului care expune, afişează efortul şi progresul elevului în una sau mai multe 

domenii/ arii curriculare. Cele trei tipuri de portofolii mai frecvente sunt: 

 portofoliul de lucru, care conţine proiecte realizate de elevi la care lucrează în prezent  

 portofoliul de afişaj, care prezintă cele mai bune mostre ale muncii elevului 

 portofoliul de evaluare, care prezintă activitatea elevului pentru a demonstra că acesta a atins 

obiectivele specifice de învăţare. 

Avantajele portofoliului digital sunt următoarele: 

 oferă o privire de ansamblu asupra performanței și evoluției elevului; 

 se poate corecta, schimba, îmbogăți cu alte documente sau lucrări; 

 nu necesită existența mai multor dispozitive tehnice; 

 elevii le crează și le gestionează cu ușurință chiar și cu ajutorul unui singur telefon. 

Consider că portofoliul digital este un instrument de evaluare ce poate fi utilizat cu succes 

încă din clasa a V-a, iar gestionarea documentelor nu necesită cunoștințe digitale foarte ample, nici 

din partea elevilor și nici din partea cadrelor didactice. Cele mai accesibile platforme de creare al 

portofoliilor digitale sunt: Wikispaces, Dropbox, Ediped, ThinkQuest, Google Classroom. Moodle.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
CADRUL DIDACTIC:  

PROF. PREȘCOLAR KERI BARBARA-ENIKO 
UNITATEA: ȘC. PROF. ”OVIDU DRIMBA”, URVIND NR. 3 GPN 

 
 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

• Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele ; 
• Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

diverse ; 
Analizând practicile evaluative , Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor școlare 

este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune , limitata la verificare și notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential 
– formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a 
activității în ansamblu “.Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele 
de instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea 
activităţilor desfăşurate.  

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

METODE DE EVALUARE : 
I. Metode tradiționale 
Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite așa datorită consacrării lor în timp fiind 

cele mai des folosite .În aceasta categorie intra probele orale , probele scrise si probele practice . 
Probele orale -avantaje 
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîtelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează același conținut  
-variații în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate și fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
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- un grad mai înalt de obiectivitate;  
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

de laborator; 
- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp și materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile în care materialul didactic permite dar realizarea 

de lucrari pe grupe.  
II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III - Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care elevii învață pe grupe și cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-și dezvolte abilitatile de răspundere individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când : 
• fiecare elev este evaluat ; 
• fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
*Voiculescu Elisabeta, ’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’, Ed . 
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*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ’’, EDP, Buc. - 1998 
*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 

Miniped, Buc. -2010 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. KIRLANDI MIOARA,  

COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent 
de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face 
alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, elevii 
trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, 
cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării 
la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza 
respectivele lacune. Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau 
sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din 
clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al 
elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, 
curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă găsim 
meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
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Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce ne creăm cont, o să apară o nouă 
interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul 
activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba 
pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN GRUPA ARICILOR 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR KISS BEÁTA 

LIT „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA 
 
„De fiecare dată când închizi o şcoală, va trebui să construieşti o închisoare. Ceea ce câştigi pe o 

parte, vei pierde pe cealaltă.” – Mark Twain 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile 
sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim 
aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este 
inaccesibilӑ. Nu degeaba au numit acest an şcolar „Un an şcolar altfel.....”, pentru că aşa şi este, din păcate 
preşcolarii nu frecventează grădiniţele, ci învaţă iarăşi online.  

Dar totuşi cum putem evalua copiii de grupă mare online, grupa aricilor? În primul rând le-am 
transmis diferite fişe de lucru, cu care le-am putut verifica competenţele de dezvoltare a capacităţii de a 
interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini și conduite 
noi, încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experienţe autonome de 
învăţare, descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini 
de sine pozitive, sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 
necesare pe tot parcursul vieţii. Aceste fişe au putut fi rezolvate prin mijlocirea telefoanelor inteligente, o 
soluție găsită pe parcursul numeroaselor încercări de evaluare online. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Am creat jocuri prin mijlocirea unor pagini și programe specializate, precum worldwall.net sau 

jigsawplanet.com. Cu aceste jocuri am realizat și un concurs virtual între copiii din grupă: cine reușește să 
finalizeze în cel mai scurt timp jocul trimis, a putut adeveri printr-un screenshot. Aceste jocuri au fost 
utilizate atât la activitățile pe domenii experiențiale, cât și la jocurile și activitățile liber alese. 

 

  
 
Temă captivantă a fost ziua având ca subiect ariciul, mai ales când a trebuit să pregătească sandvișuri 

respectând tema. 
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 Preșcolarilor grupei mari, grupa aricilor, le-am pus la dispoziție diferite cântece, poveşti cu ajutorul 

linkurilor despre temele pe care am dorit să le evaluez. În aşa fel am desfăşurat evaluări la copiii din grupa 
pe care o conduc. Părinții au colaborat cu cadrele didactice pe parcursul învățării online, au manifestat o 
atitudine pozitivă față de acest tip de evaluare venind în sprijinul demersului didactic.  
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 METODE ȘI TEHNICI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TILORE KORTNER  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ, JUD. TIMIȘ 

 
Predarea – învățarea – evaluarea, în legătură cu noile tehnologii ale informării şi comunicării 

(N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns – e adevărat, destul de brusc – şi în învăţământ. 
Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C au fost experimentate în toate etapele 
procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de 
probleme, verificare, notare. 

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale, care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional, fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi a 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om – maşină. 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât 
şi elevilor, o mare diversitate de modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi, 
la verificările curente şi la examene. Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi 
utilizate în alte domenii, chiar dacă munca depusă în realizarea modelelor de evaluare, în acest mediu 
online, presupune o muncă imensă din partea cadrului didactic. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-
elev, prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua 
pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei 
învăţări eficiente şi performante. 

Una din aplicațiile tot mai folosite în învățământul online, acceptată și chiar ofertată de către MENC 
este Google Classroom. Aici, profesorii se pot vedea și discuta cu elevii pe Meet videochat, fiind gratuită 
și aplicația funcționând foarte bine, dacă semnalul online este de calitate. În mod clasic, tradițional, pentru 
probele orale, se poate folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu (sau pur și simplu 
camerele web în grupurile de Skype sau Zoom), în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare 
sau o lecție învățată. De asemenea, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se 
poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care 
le oferim elevilor, etc. 

Tot aici, în Google Classroom, pot fi încărcate teme de efectuat; se poate completa titlul și 
instrucțiunile acestora. De asemenea, se poate adăuga un material din Google Drive, dintr-un link, din 
calculatorul personal sau de pe YouTube, se poate crea un document, o prezentare, o foaie de calcul, un 
desen sau un formular. În cazul în care se adaugă un document, există opțiunea ca elevii să poată vedea 
fișierul, să-l poată edita sau să primească fiecare o copie. Pentru o fișă de lucru sau cu exerciții, opțiunea e 
ca fiecare elev să primească o copie, astfel va putea edita fișierul individual și îl va putea remite 
profesorului, care-l va corecta, evalua și nota. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a crea teste scrise. 
Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 
Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test 
cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, se pot include explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Mai mult, elevii pot relua testul. 

O aplicație foarte îndrăgită de cei mari, dar mai ales de cei mici, elevii ciclului primar, este Wordwall. 
Aceasta poate fi utilizată pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele interactive sunt 
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redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Pot fi 
redate individual, de către elevi sau coordonate de profesori, iar elevii ajung pe rând în fața clasei online. 
Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane. Acestea includ șabloane clasice familiare, cum ar fi 
Chestionarul și Cuvintele încrucișate. Există, de asemenea, jocuri în stil arcade, precum Maze Chase și 
Airplane și instrumente de gestionare a clasei, cum ar fi Planul de locuri. Pentru a efectua o activitate nouă, 
se începe prin selectarea șablonului, apoi se introduce conținutul. Este ușor și se poate crea o activitate de 
evaluare complet interactivă și distractivă în doar câteva minute. 

 Tot în Wordwall, activitățile pot fi utilizate pentru temele finalizate de elevi. Atunci când un profesor 
dă o temă, elevii sunt îndrumați către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Această 
caracteristică poate fi folosită când elevii au acces la propriile dispozitive sau ca o modalitate de a face 
temele acasă. Rezultatele fiecărui elev sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului. 

Multiplayer este un format în care toți elevii se alătură aceluiași joc simultan, fiecare pe propriul 
dispozitiv. Profesorul controlează fluxul de joc din fața clasei. Unele jocuri sunt competitive, de exemplu 
Quiz, când elevii trebuie să ofere răspunsul corect cât mai repede posibil. Altele, cum ar fi Brainstorm, 
facilitează discuții de colaborare, în cadrul evaluării în echipă. 

O aplicație interesantă este Quik, ce poate fi folosită cu ușurință și de către elevi, ei putând documenta 
diferite activități din proiectele școlare, Acest instrument este important pentru că elevii pot vedea că, după 
ce au depus efort în realizarea proiectului, pot prezenta într-o formă vizuală și captivantă ceea ce au realizat. 
Quik le dezvoltă elevilor abilități de bază de editare video și poate, mai important, îi învață să selecteze 
conținut relevant, să documenteze activitatea din activitate / proiect. De asemenea, multitudinea de 
combinații ale sugestiilor grafice le dezvoltă simțul estetic și creativitatea.  

Padlet este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, teme, materiale și 
sarcini de lucru și să le posteze, ca niște notițe, pe un perete virtual, al clasei. Toate într-un singur loc, în 
formate prestabilite sau ușor de personalizat, creative, colorate și atractive. Deși aparent e un simplu proiect, 
elevii vor trece printr-un proces complex de identificare a informațiilor necesare pentru proiect pe care apoi 
le analizează, le evaluează critic și creează proiectul sub forme relevante pentru tema dată. Se poate folosi 
la clasă și ca instrument pentru portofoliul elevilor, un mod grozav de a-și observa progresul și efortul de 
învățare. 

Flipgrid este un website și o aplicație recomandată pentru literație media, dar și pentru evaluare și 
prezentări de proiecte. În platformă, profesorul creează secțiuni (grids) în care lansează subiecte de discuție 
(topics), la care elevii răspund sub forma unor videoclipuri. Este o modalitate simplă pentru elevi și 
profesori să interacționeze prin discuții online. 

 Avantaje ale evaluării online: 
* Obiectivitatea evaluării rezultatelor şcolare; 
* Feed-back rapid atât pentru elev cât şi pentru profesor; 
* Oferă posibilitatea unei diagnoze; 
* Elevii îşi expun în mod independent cunoştinţele;  
* Metodă rapidă şi eficientă de evaluare - permite adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor; 
* Dispar emoţiile;  
Limite ale evaluării online: 
* Necesitatea existenţei bazei materiale; 
* Există pericolul fraudei; 
 Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 

de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare, iar numărul adepţilor utilizării ei, în evaluarea curentă şi 
la examene, creşte. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- C. Iepure, R. Curcubătă, B. Vaida – Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă! – Scribd, 

iunie 2020 
- Cursul Profesor în online, acreditat Digital Nation 
- Cursul Intensiv de educație digitală pentru învățători - https://indreptardigital.ro/  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  
ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂRII LIMBILOR MODERNE 

 
KOVACS MARTA 

 
 Indiferent de planurile de viitor, cunoașterea limbilor străine deschide perspective nemărginite. 

Învățarea lor presupune însușirea anumitor abilități, prin care se poate spori calitatea vieții personale și 
profesionale. Învățarea limbilor moderne în secolul XXI este primordială pentru formarea societății 
moderne a Uniunii Europene. Ca și profesor de limba germană doresc să-mi pregătesc elevii pentru statutul 
de cetățean european, care devine un candidat capabil de succes atât pe piața muncii, cât și la universitățile 
din statele membre ale Uniunii Europene. 

 Schimbarea societății moderne, cotidiene înseamnă și schimbarea metodelor și tehnicilor utilizate în 
procesul de predare-învățare și evaluare. Se simte în mod accentuat nevoia de schimbare în aria curriculară 
Limbă și comunicare, deoarece limba se schimbă permanent, paralel cu societatea care o vorbește. 
Mijloacele audio-vizuale sunt utilizate de mult pentru formarea abilităților necesare în însușirea limbilor 
moderne, iar elevii sunt pregătiți de acest tip de evaluare la examenul de bacalaureat, la olimpiada de limba 
germană și la diferite concursuri tematice. 

 Evaluările sumative și formative presupun totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează 
şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare. Acestea 
sunt elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în cazul nostru pentru a atinge scopul 
învățării limbii germane ( sau a unei alte limbi moderne), ținând cont de grupul de lucru vizat și deciziile 
luate pe plan educațional.  

 Pentru profesorii de astăzi este o mare provocare integrarea sau înlocuirea metodelor clasice, care în 
marea majoritate presupun interacțiunea profesor-elev în mediul fizic, cu metodele oferite de învățământul 
asistat de calculator. În învățământul asistat de calculator, în această interacțiune este integrat și un mijloc 
IT, care trebuie explorat și utilizat în favoarea procesului educațional. 

 Testele cu multimple tipuri de itemi și eseurile sunt cele mai clasice metode de evaluare în 
învățământul online. De cele mai multe ori nu presupun prea mult efort nici din partea profesorului, nici 
din partea educabilului. Ele pot fi realizate cu ajutorul diferitelor platforme, precum Wordwall, Quizizz, 
Quizlet, LearningApps sau suita de aplicație Hot Potatoes.  

 Wordwall este o aplicație ușor utilizabilă în evaluarea în scris a cunoștințelor de limba germană, 
deoarece permite o serie de activități interactive pentru elevi, în acest mod stimulează utilizarea limbii. Se 
pot crea în acest scop jocuri de cuvinte, potriviri, identificarea unor cuvinte lipsă, etc. Avantajul constă și 
în faptul, că întregistrarea se face prin cont Google sau Facebook, de care cu siguranță dispun și educabilii. 
Dezavantajul acestei aplicații- și a celor menționate mai sus- este, că permite doar evaluarea în scris. Cu 
ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o 
evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. 

Acest fapt este tolerabil de exemplu în cadrul evaluărilor disciplinelor de matematică și științele 
naturii, dar nu este tolerabil pentru a evalua cunoștințele legate de limba germană. Utilizarea unei limbi 
presupune atât capacități de exprimare în scris cât și oral, deci metodele menționate mai sus trebuie 
completate în cazul limbii germane cu metode care permit evaluarea orală.  

 Modalități pentru evaluarea online în mod oral ne permit aplicațiile de tip conferință, precum sunt 
zoom, meet sau chiar messenger pentru un grup mai restrâns. Aceste clase vitruale online au avantajul 
comunicării directe profesor-elev sau elev-elev, ne permit corectarea exprimării în limba vorbită, și cu 
ajutorul lor menținem comunicarea orală în limba germană, utilizarea căreia nu este indispensabilă elevului 
în viața cotidiană. Dezavantajul acestor aplicații este, că necesită un dispozitiv destul de performant, care 
dispune de microfon și de cameră video precum și o conexiune de internet permanent și de bună calitate. 

 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 
conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.  
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 Consider, că în situația actuală trebuie să explorăm cât mai multe metode și tehnici de evaluare 
online, care să vină în ajutorul nostru în activitatea instructiv-educativă. Acesta este o cale lungă, pe care 
trebuie să o parcurgem împreună cu elevii noștri, având drept scop formarea idealului educativ modern, 
vorbitor de limbi străine.  

 ”Lectura te va face un om complet” afirma marele filosof, mentor umanist, Francis Bacon, iar 
capacitatea înțelegerii, comunicării și aplicării celor citite în diferite limbi te face cetățean multilateral 
dezvoltat al Uniunii Europene.  
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 EVALUAREA INIȚIALĂ  

 
 PROF. VIORICA FLORICA KRISTO 

 GPP ”FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
 
 Scopul evaluării progresului copiilor antepreşcolari în unităţile care oferă servicii de educaţie 

timpurie este acela de a orienta şi de a optimiza dezvoltarea şi învăţarea copilului în intervalul de la naştere 
la 3 ani. Evaluarea progresului copiilor antepreşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, 
respectiv a „Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei. 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii 
- evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi 
discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-
somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil. Aceeaşi prevedere se aplică şi copiilor 
înmatriculaţi în timpul anului şcolar.  

 Evaluarea copiilor se realizează în mod continuu şi nu este determinată de structura anului şcolar. 
Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, 
mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

 Măsurile corective, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de 
cadrul didactic. 

 Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale 
oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele 
logopedice inter-şcolare). 

 Evaluarea preșcolarilor e dificiă și permite prognoze pe termen scurt, dar este importantă și necesară 
pentru educator și copii, prin cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este departe de 
cristalizare pentru individualizare și eficiență în activitate. Evaluarea inițială la grupa mică a vizat în primul 
rând observarea capacității de integrare în grup și de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii precum 
și observarea comportamentului copiilor în diferite situații de învățare. 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii în ceea ce 
privește: 

• Dezvoltarea intelectuală-exprimarea, cunoștințe despre mediu, înțelegerea pozițiilor spațiale, 
cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltatre al simțurilor 

• Dezvoltarea fizică-execută mișcări la comandă, coordonarea, dezvoltarea senzorială, deprinderi și 
abilități practice referitoare la îngrijire și igienă personală 

• Dezvoltarea artistică-colorează, cântă, ține creionul în mână 
• Dezvoltarea socio-emoțională-capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viață al grădiniței, 

cooperare cu grupa de copii, stabilitatea și autocontrolul în activitate 
 Datorită particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor, s-a urmărit stabilirea unor 

obiective și mijloace de realizare care să dea posibilitatea prognosticării și diagnosticării cât mai corecte a 
interpretării rezultatelor. 

 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și selectate ținând cont de vârsta preșcolarilor și 
de faptul că grupa este formată din copii cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani.  

 Pe parcursul evaluării s-a realizat: 
• Observarea sistematică a copiilor în timpul diferitelor activități; 
• Dialogul cu preșcolarii și părinții; 
• Studiul produselor activității; 
• Probe orale, practice. 
 Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic 

şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. În vedera 
conceperii şi aplicării adecvate ale evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva 
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mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi regândirea 
strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

• extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situaţiei de învăţare; 

• luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc.; 

• centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative; 
• transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, evaluare 

controlată interevaluare şi raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ASISTATE DE CALCULATOR 

 
AUTOR KUI RITA KRISZTINA, PROFESOR DE MATEMATICĂ  

COL. NAȚ. KOLCSEY FERENC- SATU MARE 
 
În anul 2020 procesul de predare-învățare a cunsocut o accelerare pe care nu am întălnit până acum 

în istorie, asistăm la o transformare a metodelor de predare și de evaluare, dar și chiar la transformarea 
locației predării, am experimentat școala on-line cu toate plusurile si minusurile pe care le are. Cum aceast 
val a ajuns să fie unul global, granițele s-au extins și profesorii din Romănia și-au dat seama, că peste tot 
în lume dascălii se confruntă cu aceeași probleme, de aceea metodele și soluțiile experimentate în orice colț 
a lumii puteau fi ușor transpuse în sistemul nostru educațional. Boom-ul de softwarere educaționale și de 
aplicații și metode de evaluare digitale, ne-au scos din ipostaza de învățare cu creion și caiet, predarea la 
tablă cu cretă în măna s-a schimbat într-o lume unde tabla s-a transformat în tablă digitală, în software de 
whiteboard (whiteboard.fi, canvas.apps.chrome sau aplicația Openboard), creta în creion digital sau cursor 
de mouse. 

Cum s-a pierdut contactul față în față între elev și profesor au trebuit găsite metode de predare on-
line dar poate și mai greu de adaptat metodele de evaluare on-line.  

Evaluarea este, după cum știm măsurarea în ce procent s-au atins obiectivele predării și o oglină căt 
de eficiente au fost metodele de predare/învățare folosite. Ca formă evaluarea poate fi inițială de la început 
de ciclu, de an școlar, ecaluarea formatică și evaluarea sumativă. Pentru fiecare formă trebuie să fie găsită 
o metodă adecvată. Totodată trebuie să recunoastem, că metodele evaluării depint și foarte mult de tipul 
materiei, altfel se măsură cunoașterea materiei la o materie umană, și altfel la materiile egzacte, reale.  

Putem să enumerăm următoarele metode de evaluare sumativă în online: 
- Eseuri: potrivit perfect pentru discipline umaniste, pentru evaluarea crativității. E tipul de metodă 

care se implemeneaz greoi în on-line, schimbarea fiind doar datorită faptului că nu se mai folosește suportul 
hărtie, doar cel digital un editor de text. Corectarea nu poate fi automatizată, fiind una subiectivă. 

- Chestionare: sunt acele teste ușor de construit, ca e exemplu Google Forms, Kahoot, Redmenta, 
Liveworksheet, conținând întrebări cu răspunsuri Da/Nu, cu răspunsuri multiple, listă de alegeri. Pot fi 
utilizate la orice materie unde răspunsul nu necesită rezolvarea detaliată a problemei Pot fi folosite la 
sistematizarea a cunoștințelor dobândite. Evaluarea se face automat, e una obiectivă și imediată. 

- Chestionare cu întrebări cu răspuns scurs, sau cu răspuns deschis. Această testare supune nu doar 
memorarea ci și utilizarea în mod practic a cunoștințelor. Este un mod de evaluare alternativă digitală a 
testelor clasice, pe hărtie. Evaluarea răspunsurilor deschise oprește posibilitatea evaluării imediate, necesar 
fiind intervenția și punctajul profesorului. Totuși dau posibilitatea de expunere a modului de rezolvare a 
problemei, caracteristic problemelor din domeniul real, matematică, fizică, chimie, informatică. 

În cursul evaluării asistată de calculator trebuie să luăm în seamă problemele de securitate ce se 
impun, cum ar fi accesul elevilor la test sau la aplicația de evaluare, aplicația să fie accesibilă doar pentru 
elevii care sunt evaluați, și odată susținut testul să nu mai are acces la test, doar în cazul unui test de exersare. 

Trăim vremuri tulbure, dar cred că metodele pe care le experiementăm trebuiesc păstrate și îmbinate 
cu metodele clasice, întrucat generația spre care ne orientăm e una digitalizată. 
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